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Contextul economic

FILOSOFIA BUGETARÆ A ANULUI 2012
OBIECTIVE ASUMATE
PENTRU ANUL 2012
Politica bugetaræ promovatæ în anul 2011 a
avut ca principalæ provocare asigurarea continuitæﬂii reformelor structurale prin menﬂinerea unor constrângeri bugetare adecvate. Aceasta a fost o politicæ restrictivæ, care a avut în
vedere corelarea nevoilor procesului de ajustare cu resursele limitate disponibile, drept
pentru care prioritæﬂile au fost stabilite în aøa
fel încât efectul privind reluarea creøterii economice pe baze sustenabile sæ fie atins.

■

Pentru anul 2012, coordonata predominantæ a politicii bugetare este caracterul prudent øi echilibrat, având în vedere
cæ ponderea cheltuielilor bugetare scade de la
37,7% în PIB în anul 2011 la 35,6% în PIB în
anul 2012, ræmânând însæ o marjæ de manevræ
pentru o majorare ulterioaræ a acestora, în cazul în care situaﬂia economicæ o va permite.

■

O serie de factori pot afecta premisele creøterii economice în zona euro,
printre aceøtia numærându-se temperarea dinamicii cererii la nivel mondial, diminuarea încrederii consumatorilor øi a sectorului corporativ, precum øi efectele nefavorabile generate
de persistenﬂa tensiunilor pe mai multe pieﬂe
ale datoriilor suverane din zona euro asupra
condiﬂiilor de finanﬂare. Riscurile în sensul scæderii se referæ, în principal, la persistenﬂa tensiunilor pe anumite segmente ale pieﬂelor financiare în zona euro øi la nivel mondial, pre-
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cum øi la eventualele repercusiuni ale acestor
presiuni asupra economiei reale a zonei euro.
Riscurile sunt generate øi de nivelul în continuare ridicat al preﬂurilor produselor energetice, de existenﬂa unor presiuni protecﬂioniste,
precum øi de posibilitatea unei corecﬂii dezordonate a dezechilibrelor pe plan internaﬂional.

■

Având în vedere contextul economic
internaﬂional incert, pentru anul 2012,
scenariul de prognozæ prevede o creøtere eco nomicæ între 1,8% øi 2,3%, consumul final fiind
factorul principal de variaﬂie. Scenariul se bazeazæ pe îmbunætæﬂirea activitæﬂii, în special în
ramurile industriale cu potenﬂial ridicat de export, precum øi în sectorul construcﬂiilor, care
poate fructifica necesarul de infrastructuræ existent în multe domenii.
Cererea internæ va fi unul dintre motoarele
acestei evoluﬂii (alæturi de exporturi), cu un ritm
de creøtere a formærii brute de capital fix de
4,5%, ritm susﬂinut de investiﬂiile publice prevæzute øi de angajamentele Guvernului de accelerare a absorbﬂiei fondurilor structurale.
Tendinﬂele, în ceea ce priveøte consumul,
sunt de majorare a cheltuielilor consumului
privat cu 1,6% – 2,1%, în condiﬂiile creøterii
veniturilor disponibile, în special în sectorul
privat, concomitent cu revenirea pe creøtere
a cheltuielilor consumului guvernamental cu
0,9% – 1,4%, dupæ ce în ultimii doi ani acestea
s-au diminuat. Aceastæ evoluﬂie a cheltuielilor
consumului guvernamental asiguræ reducerea
ponderii lor în produsul intern brut øi realiza-
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rea obiectivului de reducere a deficitului bugetar.
Exporturile øi importurile de bunuri øi ser vicii se vor menﬂine la niveluri ridicate, înregistrând creøteri – în termeni reali – de 7,8%
øi, respectiv 7,7%, exportul net urmând sæ aibæ
o contribuﬂie negativæ (0,3 procente) la creøterea realæ a produsului intern brut. În condiﬂiile unei creøteri economice la nivel mondial estimate la aproximativ 4% în 2012, este
de aøteptat ca øi comerﬂul exterior românesc
sæ continue evoluﬂia pozitivæ din anul anterior,
dar cu o intensitate mai micæ. Astfel, exporturile øi importurile de bunuri se apreciazæ cæ se
vor majora cu 11,0%, respectiv cu 11,3%.
Deficitul contului curent al balanﬂei de plæﬂi
externe se aøteaptæ sæ atingæ valoarea de 6,4
miliarde euro, reprezentând 4,7% din PIB.
Faﬂæ de anul precedent, acesta se va majora cu
25,7%, în condiﬂiile creøterii deficitului comercial, øi cel al balanﬂei veniturilor cu 13,6%, respectiv 41,8%.

■

Unul dintre obiectivele fundamentale ale construcﬂiei bugetare pentru
anul 2012 este reducerea gradualæ a deficitu lui bugetar pânæ la valori sustenabile øi corelate cu creøterea economicæ, pentru a se înscrie în nivelul prevæzut prin Tratatul de la
Maastricht. De aici decurg o serie de mæsuri
necesare pentru atingerea acestui deziderat:
■ proiectele cu finanﬂare europeanæ vor
reprezenta miza cea mai importantæ în
structura investiﬂionalæ a anului 2012. Absorbﬂia acceleratæ a instrumentelor structurale implicæ întærirea capacitæﬂii autoritæﬂilor de management øi îmbunætæﬂirea procedurilor referitoare la evitarea
blocajelor, precum øi sporirea responsabilizærii agenﬂiilor de achiziﬂii. Un nou
regulament UE va permite reducerea temporaræ a cotei naﬂionale de cofinanﬂare
cu 10 puncte procentuale, asigurându-se
astfel cofinanﬂarea unui numær mai mare
de proiecte finanﬂate din fonduri europene;
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■ prioritizarea investiﬂiilor pentru a asigura finanﬂare suficientæ pentru proiectele-cheie, astfel încât cheltuielile cu investiﬂiile, care vor reprezenta 6,6% din
PIB în anul 2012, sæ fie utilizate cât mai
eficient posibil;
■ efectuarea unei analize cuprinzætoare
a portofoliului existent de investiﬂii øi crearea unei baze de date ce cuprinde toate
proiectele guvernamentale. Aceastæ bazæ
de date va fi utilizatæ pentru a prioritiza
øi evalua proiectele, cu concentrare pe
cele a cæror finanﬂare poate fi asiguratæ
integral într-un orizont mediu de timp.
Proiectele cu prioritate redusæ øi cele neperformante ce nu pot fi integral finanﬂate în acest orizont de timp vor fi întrerupte;
■ reforma în domeniul sænætæﬂii prin definirea unui pachet de prestaﬂii de bazæ
evaluat øi modificat, pentru a exclude acoperirea unor servicii medicale costisitoare neesenﬂiale; monitorizarea în continuare a bugetelor agregate ale spitalelor, pentru a asigura concordanﬂa acestora cu cheltuielile programate în bugetul general consolidat øi implementarea
acﬂiunilor necesare pentru evitarea de noi
arierate. Pe componenta de creøtere a
veniturilor nu este de neglijat intrarea în
vigoare a legislaﬂiei privind coplata øi implementarea taxei de clawback, lansarea
noilor carduri de sænætate de care vor
beneficia toﬂi participanﬂii la sistem, contribuind astfel la controlarea fraudei øi a
abuzurilor øi la o mai bunæ monitorizare
a angajamentelor de noi cheltuieli;
■ continuarea politicii de reducere øi de
prevenire a apariﬂiei de arierate, acestea
reprezentând un risc la adresa sustenabilitæﬂii fiscal-bugetare;
■ îmbunætæﬂirea cadrului conceptual øi
procedural, prin utilizarea abordærii topdown (top down budgeting) a bugetului, a procesului de bugetare pe bazæ de
programe (program budgeting), care a
fost facilitat prin aprobarea de cætre Gu-
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Graficul nr. 1. Evoluﬂia principalelor cheltuieli ale bugetului general consolidat în anii 2010
– 2012 (% în PIB)
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vern a Strategiei fiscal-bugetare pe perioada 2012 – 2014, în luna august 2011.

■

Criza datoriilor suverane din zona euro
care ameninﬂæ stabilitatea economicæ
europeanæ, precum øi stabilitatea din alte state,
a determinat un ræspuns concertat al responsabililor europeni care, la summitul din 26 octombrie 2011, au adoptat un pachet complex
de mæsuri pentru a restabili încrederea în economie øi pentru a calma tensiunile de pe pieﬂele financiare. Statele membre îøi elaboreazæ
strategiile bugetare pe termen mediu în cadrul
propriilor programe de stabilitate (zona euro)
sau de convergenﬂæ (cazul României) øi prezintæ, în cadrul programelor naﬂionale de reformæ, mæsurile necesare pentru îndeplinirea
obiectivelor înscrise în Strategia Europa 2020.
Între cele douæ programe, transmise simultan cætre CE de cætre fiecare stat membru, existæ o strânsæ corelare, având în vedere cæ mæsurile fiscal-bugetare incluse în Programul de
Convergenﬂæ asiguræ premisele pentru implementarea reformelor structurale cuprinse în
Programul Naﬂional de Reformæ. În etapa de
finalizare a Semestrului European, pe baza recomandærilor formulate de Comisia Europeanæ,
Consiliul Uniunii Europene prezintæ orientæri
de naturæ politicæ adaptate pentru fiecare stat
membru în vederea elaborærii bugetului naﬂional pentru anul urmætor.

STRUCTURA CHELTUIELILOR
BUGETARE
CHELTUIELILE bugetare estimate pentru
anul 2012 se vor afla la nivelul de 206.561 milioane lei, cu o pondere în PIB de 35,6% faﬂæ
de 37,7% în anul 2011.

■

Continuæ restructurarea cheltuielilor
bugetare, astfel:
■ cheltuielile de investiﬂii sunt prevæzute sæ deﬂinæ o pondere de 6,6% în PIB
øi o pondere de 18,4% în totalul chel-
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tuielilor bugetare, contribuind astfel la
stimularea creøterii economice;
■ subvenﬂiile scad la 0,91% în PIB, faﬂæ
de 1,2% în PIB în anul 2011, ceea ce aratæ diminuarea intervenﬂiei statului în
economie;
■ cheltuielile de personal continuæ sensul descendent øi în anul 2012, ajungând
la 6,9% din PIB cu perspectiva creøterii
acestora la 7,2% din PIB, dacæ evoluﬂia
economicæ o va permite, faﬂæ de 7,4% din
PIB pe anul 2011 (graficele nr. 1 øi 2).

■

Îmbunætæﬂirea øi prioritizarea chel tuielilor pentru investiﬂii, estimate în
2012 cu o creøtere de aproximativ 2 miliarde
lei faﬂæ de anul 2011, reflectæ preocuparea pentru creøterea eficienﬂei alocærii cheltuielilor publice øi crearea spaﬂiului de manevræ pentru
cheltuieli, cu efect multiplicator în economie
(graficul nr. 3).

STRUCTURA VENITURILOR
PROIECﬁIA veniturilor bugetului general
consolidat s-a realizat pe baza indicatorilor macroeconomici estimaﬂi pentru anul 2012, precum øi a reglementærilor existente în domeniul
fiscal.

■

Ve niturile bugetare sunt estimate la
195.351 milioane lei, reprezentând o
pondere în PIB de 33,7%, în creøtere cu 0,4
puncte procentuale faﬂæ de anul 2011, datoritæ
creøterii economice preconizate pentru anul
2012 de 1,8% – 2,3% øi a mæsurilor privind îmbunætæﬂirea colectærii veniturilor, precum øi datoritæ creøterii gradului de absorbﬂie a fondurilor europene. Estimarea veniturilor bugetare
va avea în vedere în anul 2012 atingerea unui
nivel al deficitului bugetar iniﬂial de 1,9% din
PIB, prognozat în funcﬂie de ceilalﬂi indicatori
macroeconomici, evoluﬂia cadrului macroeconomic fiind puternic influenﬂatæ de turbulenﬂele din zona euro.
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Graficul nr. 2. Ponderea cheltuielilor în total cheltuieli bugetare pe anul 2012
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Graficul nr. 3. Structura cheltuielilor cu investiﬂiile în anii 2009 – 2012 (% în PIB)
Veniturile din impozitul pe profit øi impozitul pe salariu au un sens ascendent, pe fondul revigorærii activitæﬂii economice (graficul
nr. 4).

■

Astfel cum am precizat anterior, pen tru anul 2012 se va lua drept reper
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un deficit consolidat de 1,9%, urmând ca acesta sæ fie eventual corectat de evoluﬂiile economice interne øi internaﬂionale, asigurându-se
însæ ieøirea din procedura de deficit excesiv:
■ ﬂinta de deficit a fost determinatæ în
condiﬂiile revizuirii ritmului de creøtere a
PIB, care a fost estimat între 1,8% øi 2,3%,
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Graficul nr. 4. Ponderea veniturilor în total venituri bugetare pe anul 2012
în funcﬂie de evoluﬂiile øi tensiunile din
zona euro;
■ nivelul deficitului a fost determinat în
mod prudent la un nivel care sæ permitæ
stabilirea încrederii în economie, în condiﬂiile în care anul 2012 are ca principalæ
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provocare continuarea mæsurilor de consolidare fiscalæ convenite cu instituﬂiile
financiare internaﬂionale.
Un nivel mai mic al deficitului faﬂæ de cel
estimat pentru anul 2012 ar fi însemnat cheltuieli sever reduse, care ar determina o înce-
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MODUL DE FINANﬁARE
a deficitului bugetului general consolidat
în anul 2012

recuperate de cætre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din activele bancare
neperformante (tabelul).

Finanﬂare deficit bugetar,
din care
– din surse interne
– din surse externe
– alte surse (sume
recuperate AVAS)

DATORIA GUVERNAMENTALÆ

100,0
46,5
50,0
3,5

tinire a creøterii economice, ceea ce ar implica
încasæri bugetare reduse, conducând economia
româneascæ în recesiune.
pectarea angajamentelor asumate
■ Rînescadrul
acordurilor de finanﬂare ex-

ternæ dintre România øi instituﬂiile financiare
internaﬂionale, precum øi a deciziei ECOFIN privind declanøarea procedurii de deficit excesiv
în cazul României, a presupus aplicarea de mæsuri riguroase de consolidare fiscalæ atât în cazul veniturilor, cât øi al cheltuielilor bugetare.

■

Finanﬂarea deficitului bugetului ge neral consolidat în anul 2012 (în termeni cash) se va realiza în proporﬂie echilibratæ
atât din surse interne, cât øi din surse externe,
în principal prin emisiuni de titluri de stat, trageri din împrumuturi deja contractate în vederea finanﬂærii de proiecte, trageri din pachetul
financiar extern agreat cu instituﬂiile financiare
internaﬂionale, emisiuni de euroobligaﬂiuni pe
pieﬂele externe de capital, împrumuturi ale autoritæﬂilor administraﬂiei publice locale øi sume
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■

În anul 2012 se estimeazæ cæ nivelul
datoriei guvernamentale (conform metodologiei UE – SEC95) va fi de 33,9% din PIB,
iar în perioada 2013 – 2015, nivelul estimat al
datoriei publice se va situa sub pragul de 33,5%
din PIB, aflându-se sub nivelul prevæzut de Tratatul de la Maastricht (60% din PIB), fiind un
avantaj pentru România, având în vedere regulile referitoare la nivelul datoriei publice øi
al deficitului bugetar, introduse prin noile reglementæri ale guvernanﬂei economice la nivel
european, în care conceptul de politicæ bugetaræ prudentæ devine pilonul central.

■

CONCLUZIE. În mod esenﬂial, arhitectura bugetaræ pentru 2012 este marcatæ de prudenﬂæ în anticiparea rezultatelor
pozitive, în condiﬂiile unui mediu economic
global aflat în dificultate, de transparenﬂæ øi
eficienﬂæ în cheltuirea banilor publici, componenta de investiﬂii prioritare fiind permanent
supusæ evaluærii, precum øi de ﬂintirea unui deficit cât mai redus, pentru a crea una dintre
premisele necesare îndeplinirii obiectivului strategic de adoptare a monedei euro în cursul
anului 2015 øi pentru a evita eventualele derapaje economice.
Dan-Tudor LAZÆR,
secretar de stat,
Ministerul Finanﬂelor Publice
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În sprijinul dezvoltærii sectorului I.M.M.

PROGRAMUL KOGÆLNICEANU
PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ØI MIJLOCII
“PROGRAMUL Kogælniceanu pentru întreprinderile mici
øi mijlocii” este un program multianual de încurajare øi
stimulare a înfiinﬂærii øi dezvoltærii IMM-urilor pe perioa da 2011 – 2013, care constæ în acordarea unei linii de credit, în valoare maximæ de 125.000 lei/IMM/an, cu dobândæ
parﬂial subvenﬂionatæ, øi, dupæ caz, garantarea creditului
d e c æ t r e s t a t , c e v i z e a z æ s p r i j i n i r e a a c c e s u l u i î n t r e pr i n d e rilor mici øi mijlocii (IMM) la obﬂinerea de finanﬂæri pen tru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de 1 an în
vederea desfæøurærii activitæﬂii, cu posibilitatea prelungi rii în condiﬂiile O.U.G. nr. 60/2011 privind aprobarea
Programului Mihail Kogælniceanu pentru întreprinderi
mici øi mijlocii øi a H.G. nr. 682/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 60/2011,
færæ a depæøi durata Programului.

❑

Avantajele aplicærii acestei soluﬂii de
finanﬂare în economia naﬂionalæ sunt:
❑ facilitarea accesului la finanﬂare a operatorilor economici de dimensiuni mici
øi mijlocii;
❑ menﬂinerea activitæﬂii øi a locurilor
de muncæ existente în rândul IMM øi în
subsidiar, susﬂinerea competitivitæﬂii economice a acestora;
❑ reducerea arieratelor datorate statului de cætre sectorul IMM;
❑ reducerea masei monetare în numerar, care, în prezent, circulæ în economia nefiscalizatæ.
Din punct de vedere al ajutorului de stat,
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acest mecanism de sprijin pentru IMM-uri îmbracæ forma unei scheme de ajutor de mi nimis, fiind respectate prevederile pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei Europene privind
ajutorul de stat sub forma garanﬂiilor.

❑

Creditul de 125.000 lei se acordæ cu
urmætoarele facilitæﬂi:
a) dobânda parﬂial subvenﬂionatæ – în
cuantum de maxim 70% din dobânda calculatæ pentru creditele în lei, dar nu mai mult
de 6,5% pe an din soldul sumei utilizate din
linia de credit acordatæ în condiﬂiile prezentei ordonanﬂe de urgenﬂæ;
b) garanﬂii în numele øi în contul statului
acordate de FNGCIMM în calitate de mandatar al Ministerului Finanﬂelor Publice, pentru
creditele contractate de beneficiarii eligibili.
Valoarea garanﬂiei de STAT poate fi de maxi mum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei,
din valoarea creditului.
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❑

Bugetul total maxim al subvenﬂiei
acordate în cadrul Programului pe
perioada de implementare 2011 – 2013 este
de 165.000.000 lei, cuantumul pentru anul
2011 fiind de 24.000.000 lei.
❑ Garanﬂia în numele øi în contul statului
se va acorda numai în situaﬂia în care beneficiarul Programului nu dispune de garanﬂii suficiente pentru accesarea liniei de credit.
❑ Plafonul pentru 2011 este de 400.000.000
lei, plafonul garanﬂiilor ce pot fi acordate în
cadrul Programului pe perioada de implementare 2011 – 2013 fiind de 2.800.000.000 lei.
❑ Numærul estimativ de beneficiari în cadrul Programului pentru anul 2011, având în
vedere cæ a mai ræmas un trimestru din an ca
perioadæ de implementare, este de 4.000 de
IMM-uri, pentru întreaga perioadæ de imple mentare a Programului 2011 – 2013, estimând
un numær de 28.000 de IMM-uri.
❑ Perioada de rambursare a creditelor cu
dobândæ subvenﬂionatæ øi, dupæ caz, cu garanﬂie de stat este de maximum 1 an de la data
acordærii liniei de credit. Linia de credit se
poate prelungi pânæ în 2013.
❑ I.M.M. este eligibilæ în cadrul Programului dacæ, la data aprobærii creditului, îndeplineøte cumulativ urmætoarele criterii:
a) nu este în dificultate în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat
pentru salvarea øi restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2
din 1 octombrie 2004;
b) în cazul în care a fost emisæ o decizie de recuperare a unui ajutor de stat
împotriva sa, aceasta a fost deja executatæ, creanﬂa fiind integral recuperatæ;
c) nu se aflæ în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanﬂelor Publice, Ministerul Economiei, Comerﬂului øi Me-
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diului de Afaceri øi instituﬂia de credit
parteneræ;
d) suma ajutoarelor de minimis de care
a beneficiat într-o perioadæ de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), nu depæøeøte echivalentul în lei
a 200.000 euro sau 100.000 euro pentru transport rutier;
e) nu figureazæ cu credite restante în
baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (CRB);
f) nu figureazæ cu incidente majore cu
cecuri øi bilete la ordin în ultimele 12
luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plæﬂi (CIP);
g) nu s-a instituit procedura judiciaræ a
insolvenﬂei;
h) prezintæ instituﬂiei de credit finanﬂatoare garanﬂii colaterale pentru cel puﬂin 40% din valoarea creditului;
i) are minim 2 ani de activitate consecutivi în domeniul în care îøi desfæøoaræ
activitatea.

❑

Sumele trase din linia de credit pot
fi utilizate numai pentru:
a) plata impozitelor, taxelor, contribuﬂiilor øi a altor sume datorate bugetului
general consolidat;
b) cheltuieli privind aprovizionarea, producﬂia, desfacerea;
c) cheltuieli privind executarea de lucræri øi/sau prestarea de servicii;
d) cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;
e) alte tipuri de cheltuieli necesare desfæøurærii activitæﬂii curente;
f) cheltuieli cu salariile øi asimilatele acestora;
g) alte costuri de operare.

❑

Întreprinderile mici øi mijlocii vor
plæti lunar partea din dobândæ ce
le revine în baza contractului de credit, ur-
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Dobânda ROBOR 6L (6,39%) + 2,6% = 8,99%;
Comision anual de gestiune 1% din valoarea creditului;
comision de prelungire 0,8% din valoarea creditului

Dobânda ROBOR 3L + 3,5% = 8,77%;
Comision de acordare 1,5% din valoarea liniei de credit;
comision de rambursare anticipatæ 1,25%, calculat la valoarea
rambursatæ pentru prima linie; 2,5% în caz de refinanﬂare

Dobânda ROBOR 6L + 5% = 11,39%;
Comision de acordare 0,5% din valoarea liniei de credit;
comision de gestiune = 0,1%/lunæ, calculat la valoarea
creditului utilizat

3. CEC Bank

4. OTP Bank

5. Garanti Bank

Produs special: credit pe termen scurt
destinat finanﬂærii capitalului de lucru

Produs special: credit pe termen scurt
destinat finanﬂærii capitalului de lucru

Produs special: credit pe termen scurt
destinat finanﬂærii capitalului de lucru

Dobânda 9,1% fixæ/an; dacæ
ROBOR 3L > 6%, dobânda = ROBOR 3L + 3,8% > 9,1%;
Produs special: credit pe termen scurt
Comision de acordare = maxim 1% din valoarea liniei de credit;
destinat finanﬂærii capitalului de lucru
comision de gestiune = maxim 0,25%/lunæ

Produs special: credit pe termen scurt
destinat finanﬂærii capitalului de lucru

3

2. Banca Comercialæ
Carpatica

2

1

Observaﬂii

Dobânda ROBOR 12L + 3% = 9,61%; comision de acordare
de 1,5% din valoarea liniei de credit

Condiﬂii de acordare credit

Denumire Bancæ

1. BRD Groupe
Société Générale

Nr.
crt.
0

Condiﬂiile instituﬂiilor de credit de acordare a liniei de credit
în cadrul Programului Mihail Kogælniceanu pentru Întreprinderi Mici øi Mijlocii

În sprijinul dezvoltærii sectorului I.M.M.
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Dobânda 9,75%, revizuibilæ funcﬂie de ROBOR 6L;
Comision de acordare = 1% din valoarea liniei de credit;
comision de gestiune = maxim 0,15%/lunæ;
comision de neutilizare 3% p.a.

Dobânda ROBOR 1L + 4% = 8,51%;
Comision de acordare 1% din valoarea liniei de credit

Dobânda ROBOR O/N + 6,5%;
Comision de acordare = maxim 0,75% din valoarea
liniei de credit;
comision de ADMINISTRARE = maxim 0,15%
din suma aprobatæ;
rata penalizatoare rata dob. + 10% p.a.

8. Banca Transilvania

9. Alpha Bank

10. UniCredit
ﬁiriac Bank

ROBOR 1L = 4,51%
ROBOR 3L = 5,27%
ROBOR 6L = 6,39%
ROBOR 12L = 6,61%

Dobânda ROBOR 3L + (3 – 5%) = 9,5%;
sau rata dobândæ fixæ între 9,5% – 11%;
Comision de activare 1 – 2% din valoarea creditului;
comision de analizæ 0,125 – 0,625% pentru credit
între 12.000 – 60.000 lei; 0,16% – 0,333% pentru credit
între 60.001 – 125.000 lei

7. ProCredit Bank

2

Dobânda 9,3%, revizuibilæ funcﬂie de ROBOR 6L;
Comision de acordare 1,8% din valoarea liniei de credit;
comision de gestiune = 0, dacæ existæ un rulaj prin contul
deschis proporﬂional cu ponderea facilitæﬂii acordate;
2% pentru cei care nu îndeplinesc aceastæ condiﬂie;
comision de modificare 500 lei

1

6. Bancpost

0

Produs special: credit pe termen scurt
destinat finanﬂærii capitalului de lucru

Produs special: credit pe termen scurt
destinat finanﬂærii capitalului de lucru

Produs special: credit pe termen scurt
destinat finanﬂærii capitalului de lucru

Produs special: credit pe termen scurt
destinat finanﬂærii capitalului de lucru

Produs special: credit pe termen scurt
destinat finanﬂærii capitalului de lucru

3
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În sprijinul dezvoltærii sectorului I.M.M.
BANCA
Alpha Bank
Banca Comercialæ
Carpatica
Banca Transilvania
Bancpost
BRD
CEC Bank
Garanti Bank
OTP Bank
Procredit Bank
Unicredit Bank
TOTAL

NR. SOLICITANﬁI
307
211
556
446
763
312
60
220
35
229
3.139

mând ca, în baza convenﬂiei de colaborare dintre AIPPIMM øi instituﬂia de credit parteneræ,
AIPPIMM sæ vireze lunar instituﬂiei de credit
partenere subvenﬂia de dobândæ aferentæ creditului contractat de cætre întreprinderile mici
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øi mijlocii, în condiﬂiile stabilite prin normele
metodologice.

❑

La nivel naﬂional, de la data de 9
septembrie pânæ la data de 24 noiembrie 2011:
❑ numærul total de IMM înscrise în program este de 3.139 IMM;
❑ 2.001 de cereri de finanﬂare au fost
evaluate de AIPPIMM;
❑ 1.138 de cereri de finanﬂare sunt în
evaluare la AIPPIMM;
❑ 1.776 cereri de finanﬂare au fost aprobate de AIPPIMM øi trimise la instituﬂiile bancare partenere;
❑ au fost semnate un numær de 268 contracte;
❑ au fost respinse un numær de 275 de
cereri de finanﬂare.
Cristian Ioan HAIDUC,
preøedintele Agenﬂiei pentru Implementarea
Proiectelor øi Programelor pentru IMM
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Industria financiaræ øi bancaræ

STAREA SISTEMULUI
FINANCIAR-BANCAR ROMÂNESC
COMPONENTÆ a sistemului economic naﬂional, siste mul bancar din România øi-a demonstrat stabilitatea structuralæ, ceea ce permite o contribuﬂie esenﬂialæ la concre tizarea mæsurilor adoptate în vederea menﬂinerii creøterii
economice. Sistemul bancar din România este într-o stare
de echilibru, în pofida accentuærii crizei datoriilor suverane,
datoritæ mæsurilor luate de Banca Naﬂionalæ a României, calitæﬂii managementului, lipsei operaﬂiunilor toxice øi aportului acﬂionarilor care au væzut în piaﬂa din România posibilitæﬂi de dezvoltare øi dupæ trecerea crizei.
ndicatorul de solvabilitate la nivelul
❑ Isistemului
bancar este de 13,43% la fi-

nele trimestrului al treilea, potrivit datelor centralizate de Banca Naﬂionalæ a României. Nivelul
minim de solvabilitate al instituﬂiilor de credit
este reglementat la 8%, dar, în cadrul procesului de supraveghere prudenﬂialæ, BNR impune
un nivel de cel puﬂin 10%.
æncile-mamæ au continuat sæ susﬂinæ
❑ Binstituﬂiile
de credit din piaﬂa bancaræ

româneascæ, nefiind necesaræ acordarea de sprijin din fonduri publice, cum s-a întâmplat în alte
state. În ultimii doi ani, acﬂionarii bæncilor au
injectat în sistemul financiar din România peste
1,3 miliarde euro. Mæ aøtept ca bæncile-mamæ sæ
continue sæ îøi aducæ aportul la capitalul bæncilor din România dacæ va fi nevoie, având în vedere interesul pe care acestea l-au manifestat øi
îl manifestæ faﬂæ de oportunitæﬂile pe care le oferæ
România, dupæ ieøirea din crizæ. Oportunitatea
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menﬂinerii expunerilor grupurilor financiare internaﬂionale trebuie sæ fie analizatæ øi din perspectiva existenﬂei formelor de
plasament.
dintre lecﬂiile cri❑ Una
zei este aceea, cæ nu

trebuie sæ ne bazæm doar pe
fondurile atrase de la bæncilemamæ. Criza economico-financiaræ mondialæ pe care o traversæm este determinatæ de acumularea unor dezechilibre cronice
ale balanﬂelor de plæﬂi în multe ﬂæri øi de volumul de credite acordate în raport cu capacitatea
economiei reale.
Piaﬂa financiar-bancaræ din România este în
continuare atractivæ pentru investitori, însæ nu
trebuie sæ excludem posibilitatea ca volumul resurselor provenit din exterior sæ nu mai fie atât
de generos – având în vedere posibilele evoluﬂii
externe –, ca atare ar trebui identificate surse
alternative pentru a susﬂine creditarea.
Consider cæ ar trebui încurajatæ economi sirea pe termen lung pentru a asigura resurse
pentru acordarea de finanﬂæri pe termen lung,
iar acest lucru s-ar putea realiza inclusiv prin
stimulente de naturæ fiscalæ. Trebuie abordatæ
tema economisirii interne færæ însæ a afecta consumul, fiind necesare politici de echilibrare a acﬂiunilor de stimulare a economisirii øi creøterii
consumului pe baze sænætoase.
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politicilor economice, în ve❑ Calibrarea
derea menﬂinerii economiei României

în zona de creøtere, trebuie sæ urmæreascæ accelerarea absorbﬂiei fondurilor europene, dezvoltarea de proiecte mari în infrastructuræ, creøterea competitivitæﬂii în anumite sectoare economice øi stimularea sænætoasæ a consumului.
Anii de crizæ s-au caracterizat printr-o reducere drasticæ a consumului, care a condus la temperarea activitæﬂii de creditare, bæncile schimbându-øi orientarea de la expansiune rapidæ cætre o strategie determinatæ de prudenﬂæ øi chiar
reﬂinere. Instituﬂiile de credit øi-au adaptat strategia, planurile de expansiune teritorialæ, portofoliul de produse øi au trecut la un control mai
atent al costurilor operaﬂionale.
Creøterea øomajului, reducerea semnificativæ
a salariilor din sectorul bugetar øi restrângerea
sau încetarea activitæﬂii unor companii au contribuit la scæderea continuæ a capacitæﬂii de rambursare a creditelor, cu consecinﬂe directe asupra volumului provizioanelor pe care bæncile au
fost nevoite sæ le constituie øi, implicit, în ceea
ce priveøte profitabilitatea. Rambursarea creditelor a fost afectatæ øi de creøterea dobânzilor øi
deprecierea cursului de schimb, dar criticile aduse la adresa sistemului bancar au fost, de cele
mai multe ori, nefondate, având în vedere cæ
nivelul dobânzilor la credite este influenﬂat de
costul riscului asociat României, de costul tot
mai ridicat al resurselor pe care le atrag bæncile
atât de pe piaﬂa internæ, cât øi de pe piaﬂa externæ,
pentru a le plasa ulterior în credite, de costul
riscului asociat clientului øi de nivelul dobânzii
de politicæ monetaræ.
Date fiind aceste condiﬂii, restructurarea unui credit a devenit o soluﬂie pentru unii debitori aflaﬂi în dificultate financiaræ temporaræ. Instituﬂiile de credit din România au fæcut faﬂæ în
condiﬂii rezonabile tuturor distorsiunilor generate de criza economico-financiaræ ce au marcat
economia øi mediul social.

❑
18

În funcﬂie de impactul viitor øi durata
crizei internaﬂionale, bæncile îøi vor

adapta strategia de dezvoltare pe piaﬂa localæ. În
scenariul persistenﬂei efectelor crizei, este posibil sæ asistæm la creøterea creditelor neperformante, iar bæncile vor fi obligate sæ constituie noi
provizioane, ceea ce va eroda profiturile instituﬂiilor de credit øi implicit aportul din impozitul
pe venit la bugetul de stat.
Aprecierea mea este cæ, øi în perioada imediat urmætoare, bæncile vor continua sæ se confrunte cu o cerere redusæ de credite din partea
clienﬂilor solvabili persoane fizice care nu sunt
îndatoraﬂi în prezent, având în vedere contextul
economic naﬂional øi internaﬂional actual. Fi nanﬂarea companiilor ar putea deveni obiectivul
prioritar.
În contextul existenﬂei unor semnale uneori
contradictorii privind redresarea economicæ la
nivel mondial, consider cæ o atenﬂie deosebitæ
ar trebui acordatæ IMM-urilor, având în vedere
cæ acest sector genereazæ cea mai mare parte a
cifrei de afaceri. Susﬂinerea pe scaræ cât mai largæ
a bussiness-urilor care s-au adaptat crizei prin
utilizarea mecanismelor specifice ale garantærii
øi contragarantærii este o soluﬂie. Mobilizarea
pieﬂei financiar-bancare, prin oferirea de instrumente specifice de garantare øi contragarantare
care sæ genereze creøterea încrederii în sectorul
IMM, ar avea un impact asupra economiei prin
creøterea exporturilor øi a numærului locurilor
de muncæ.
Instituﬂiile de credit apreciazæ aportul fondurilor de garantare øi de contragarantare din România, în sensul consolidærii garanﬂiilor acordate IMM-urilor øi persoanelor fizice, ceea permite ca bæncile sæ priveascæ øi în viitor cu interes
revigorarea creditærii.
Gradul de intermediere financiaræ în România este încæ redus în comparaﬂie cu alte state
europene mai dezvoltate, ceea ce înseamnæ cæ
existæ loc de creøtere pe segmentul creditærii, în
special pe zona corporate.
Radu Graﬂian GHEﬁEA,
preøedintele Consiliului Director
al Asociaﬂiei Române a Bæncilor
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NOI COORDONATE ALE MISIUNII
F O N D U L U I R O M Â N D E C O N T R A G A R A N T A R E *)
Convorbire cu Ioan Hidegcuti,
preøedintele Fondului Român de Contragarantare
Alexandra RIZEA: Pe mæsura trecerii timpului, tot mai mulﬂi antreprenori conøtientizeazæ
faptul cæ Fondul Român de Contragarantare
(FRC) reprezintæ – aøa cum se aratæ în pros pectele dvs. – “un partener de încredere pentru întreprinderile mici øi mijlocii øi mediul financiar”. Ce factori consideraﬂi cæ determinæ
un interes sporit faﬂæ de FRC?
Ioan HIDEGCUTI: Principalul vector care a
determinat øi determinæ, în continuare, o astfel de miøcare vizeazæ, în special, douæ componente. Prima este faptul cæ Fondul Român de
Contragarantare øi-a asumat, într-un mod deosebit de explicit, de vocal, de percutant, misiunea de a sprijini accesul la finanﬂare la care
v-aﬂi referit. Or, aceasta este problema esenﬂialæ
în orice economie øi, cu atât mai mult, în economia româneascæ, aflatæ – øi ea – sub imperiul, sub reverberaﬂiile crizei, dar nu numai.
Existæ numeroase motive care ne îndeamnæ sæ
înﬂelegem cæ specificitatea dinamicii economiei
româneøti în ultimii 20 de ani a generat un anume comportament atât al antreprenorului,
cât øi al patronatelor, în general, cu privire la
felul, la modalitatea în care s-au raportat øi se
*)

raporteazæ la noua condiﬂie, cea a economiei
de piaﬂæ. Sigur cæ, în momentul de faﬂæ, FRC
este, în mod explicit, o emanaﬂie a necesitæﬂii
de a facilita accesul la finanﬂare. Iar aceasta au
simﬂit-o IMM-urile, mai ales, prin faptul cæ, pânæ
în prezent, aproape 8.000 de firme mici øi mijlocii au beneficiat de facilitæﬂile noastre, care
constau în preluarea unei pærﬂi din riscul pe care
øi-l asumæ fondurile de garantare øi, în consecinﬂæ, permit o deschidere mai mare a acestora
pentru a acorda garanﬂii, atât de necesare obﬂinerii finanﬂærii. Este cunoscut faptul cæ, în mod
covârøitor, IMM-urile, piaﬂa economicæ în general, nu apeleazæ la credite, mai ales din cauza
absenﬂei garanﬂiilor necesare. În acest context,
pânæ la aceastæ datæ, noi am acordat garanﬂii de
peste 350 milioane de euro, pentru – cum spuneam – peste 8.000 de IMM-uri, asumându-ne
astfel o importantæ susﬂinere pentru cca 120.000
de locuri de muncæ ce au fost menﬂinute sau
dezvoltate øi datoritæ contribuﬂiei FRC.
AR: Prin aprofundarea primei componente,
aﬂi oferit cititorilor un suport faptic deosebit de
consistent, care justificæ øi sporeøte interesul
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faﬂæ de FRC. Nu ne îndoim cæ øi a doua componentæ va trezi, cel puﬂin, acelaøi interes.
IH: A doua componentæ este ofensiva de
promovare pe care øi-a asumat-o FRC, privind
instrumentele øi mecanismele pe care le dezvoltæ. Am fæcut, din acest punct de vedere, mai
multe demersuri. În primul rând, am promovat, pe toate cæile cu putinﬂæ – presæ, evenimente, întâlniri directe øi prin mecanisme de
consultanﬂæ – specificitatea øi concreteﬂea normelor noastre de lucru, modul în care se desfæøoaræ mecanismul de contragarantare împreunæ cu fondurile de garantare. Este vorba despre un parcurs complet – care se închide la
nivelul bæncilor – cu privire la facilitæﬂile pe
care le oferim øi la condiﬂiile pe care le solicitæm din acest punct de vedere. Apoi, am dezvoltat instituﬂia consultanﬂei, prin întâlniri, conferinﬂe øi simpozioane organizate în toatæ ﬂara,
cu sau færæ parteneri media (dar, de regulæ, cu
parteneri media), cu instituﬂii bancare, inclusiv
cu participarea Bæncii Naﬂionale a României, astfel încât, alæturi de patronatele din domeniul
de specialitate al IMM-urilor (dar nu numai),
am reuøit, practic, prin astfel de modalitæﬂi, sæ
ne afirmæm în piaﬂæ øi sæ ne facem cunoscuﬂi. Øi
aceasta, în folosul explicit al întreprinzætorilor
pentru ca, prin instrumentele pe care le dezvoltæm, sæ le putem facilita accesul la fonduri,
în principal la creditare, dar øi la celelalte instrumente de finanﬂare. Practic, noi oferim contragarantare pentru garanﬂiile acordate la toate
instrumentele cunoscute pentru finanﬂare, cum
ar fi creditele, în mod special, scrisorile de garanﬂie, operaﬂiunile de leasing, cu nuanﬂæri specializate pentru ceea ce înseamnæ capitalul de
lucru, capitalul de investiﬂii, fondurile structurale, agricultura, tinerii întreprinzætori, proiectele inovative etc.
AR: O întrebare care urmeazæ firesc vizeazæ
resursele de care dispuneﬂi. În ce constau ele?
IH: FRC este – cum se øtie – o instituﬂie financiaræ specializatæ, cu un statut – sæ-i spunem – special. A fost înfiinﬂatæ tocmai din necesitatea de a veni în sprijinul fondurilor de ga-
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TIPURI DE FINANﬁÆRI
PONDEREA numericæ a contragaranﬂiilor
aferente capitalului de lucru înregistreazæ o
creøtere (85% la finalul trimestrului III, faﬂæ
de 82% la 31 decembrie 2010 øi la sfârøitul
trimestrului III din anul anterior), dar, din
punct de vedere valoric, angajamentele în
sold aferente capitalului de lucru se menﬂin
la nivelul înregistrat øi în urmæ cu un an, cu
toate cæ, în cursul anului 2011, s-au con semnat perioade de diminuare a ponderii acestora în favoarea angajamentelor aferente
investiﬂiilor. Valoarea contragaranﬂiei medii
a scæzut continuu începând cu trimestrul IV
2010, ca efect al majorærii ponderii contragaranﬂiilor aferente garanﬂiilor acordate în baza
convenﬂiilor-plafon încheiate de FNGCIMM
cu bæncile. Astfel, dacæ la sfârøitul trimestrului III 2010, contragaranﬂia medie era de cca
291 mii lei, la finele anului 2010 a fost de 191
mii lei, iar în a doua parte a anului 2011 s-a
stabilizat la aproximativ 135 mii lei.
rantare øi al finanﬂatorilor, pentru a dezvolta
capacitatea acestora de a ieøi în piaﬂæ øi a-øi dezvolta portofoliile. Cum se poate realiza un astfel de obiectiv?
AR: Tocmai, intenﬂionam sæ væ propunem
câteva concretizæri.
IH: Cu plæcere! În primul rând, printr-o capitalizare adecvatæ. Concret, capitalul nostru
este de 100 milioane de euro. Este deﬂinut de
Statul român, prin Ministerul Economiei, Comerﬂului øi Mediului de Afaceri, în proporﬂie
de 68%, iar restul de 32% (respectiv 32 milioane de euro), de Fundaﬂia Post Privatizare.
Fundaﬂia este o instituﬂie de drept privat, al cærei statut a fost omologat de Comisia Europeanæ, cu dedicaﬂie pentru România, în anul 1996.
Prin anvergura profesionalæ øi a relaﬂiilor pe
care le-a dezvoltat în România, aceastæ instituﬂie a ajuns astæzi sæ fie unul dintre acﬂionarii
importanﬂi ai FRC. Apoi, sunt resursele proprii
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pe care le-am dobândit în ultimii doi ani, iar
ele nu sunt deloc neglijabile. Este vorba despre aproape 8 milioane de euro din veniturile
directe (respectiv din comisioane de operare, din
plasamente, din investiﬂiile pe care le facem)
astfel încât, la ora actualæ, instituﬂia este foarte
solidæ financiar; este deosebit de mobilæ în raport cu evoluﬂiile pieﬂei øi, mai ales, în condiﬂiile crizei, este o instituﬂie profitabilæ. Profitabilitatea nu vine, însæ, din comisioanele aferente
acordærii de contragaranﬂii, ci din investiﬂiile pe
care le facem.
AR: Ac este precizæri sunt bine-venite, deoa rece se constituie în clarificæri pe care, sunt
convinsæ, mulﬂi cititori interesaﬂi doresc sæ
le primeascæ “direct de la sursæ”, cum se
spune.
IH: Practic, prin natura activitæﬂii noastre, instituﬂia contragaranﬂiei este una explicit facilitaræ. Ea nu numai cæ nu complicæ, nu mæreøte
costurile finanﬂærilor, ci, dimpotrivæ, prin contragarantare scad aceste costuri, ceea ce poate
pærea un paradox.
AR: Væ rog sæ “decriptaﬂi” øi acest paradox aparent.
IH: Poate doar sæ paræ un ... paradox. Aceasta reprezintæ, de fapt, misiunea, menirea pentru care s-a înfiinﬂat instituﬂia noastræ øi pentru
care, în general, funcﬂioneazæ instituﬂia contragaranﬂiei, ca un element de bune practici iniﬂiat
øi fundamentat prin norme øi proceduri europene, asumate øi de România într-un mod concret, de vreme ce noi preluæm o parte dintre
riscurile fondurilor de garantare care, la rândul lor, acordæ garanﬂii pentru IMM-uri. Pentru
aceste servicii, fondurile de garantare percep
un anumit comision. Dacæ sunt øi contragarantate – contragaranﬂia putând merge pânæ la 80%
pentru investiﬂii øi pânæ la 70% pentru capitalul de lucru – fondurile de garantare sunt obligate sæ micøoreze comisionul lor, iar în acest
mod se reduce costul finanﬂærii. Respectiva diminuare poate sæ meargæ pânæ la 1,5 puncte
procentuale raportat la 3,5 – 3,8 puncte pro-

Numærul 2 ■ Decembrie 2011

centuale, cât reprezintæ media încasatæ de fondurile de garantare.
AR: Poate cæ acest exemplu ar fi bine sæ fie
dezvoltat.
IH: Iatæ, bunæoaræ, un caz concret: la un
credit de 100.000 de euro, reducerea costului
accesærii acestuia este de aproape 1.400 de euro.
Deci, pe antreprenor îl costæ mai puﬂin cu 1.400
de euro, dacæ are øi o contragaranﬂie, deøi, în
mod logic, orice garanﬂie se plæteøte øi, pe cale
de consecinﬂæ, ar trebui sæ-l coste mai mult. Aceasta este logica accesului la finanﬂare: nu ai
garanﬂii, le plæteøti. Ei bine, iatæ cæ, în cazul de
faﬂæ, nu numai cæ nu vor plæti mai mult, ci beneficiarii au aceastæ reducere, care poate fi substanﬂialæ. Ea poate fi pânæ la limita de 200.000
de euro. Este ajutorul de minimis, care se cumuleazæ din aceste reduceri succesive. Sau, altfel spus, un IMM, beneficiind de contragaranﬂii, ar putea sæ acceseze pânæ la 18 – 19 milioane de euro în timp, în maxim doi ani de zile
(pentru cæ, dupæ doi ani, se reconsideræ acei
200.000 de euro); deci, pânæ la 18 milioane de
euro poate sæ-i ia în condiﬂii contragarantate,
cu aceste reduceri, iar respectivele facilitæﬂi, cum
se vede, înseamnæ deja mult. Foarte puﬂine sunt,
însæ, IMM-urile care acceseazæ credite atât de
mari. În fapt, chiar dacæ structura contragaranﬂiilor acordate cuprinde øi credite de peste 1
milion de euro, în mod covârøitor predominæ øi
susﬂinem microcreditarea, media finanﬂærilor
fiind în intervalul 35.000 – 45.000 de euro.
AR: În ce mæsuræ aceste resurse au fost fo losite în perioada de când funcﬂioneazæ Fon dul?
IH: Portofoliul nostru este surmontabil în
condiﬂii predictibile. Legea nr. 312/2009 privind
organizarea FRC spune cæ, anual, cuantumul eventualelor pierderi pe care le înregistræm, ca
urmare a plæﬂilor în contul garanﬂiilor executate de bænci, se acoperæ de la bugetul statului.
Deci capitalul nostru de 100 milioane de euro
nu poate fi afectat în niciun fel, decât pe parcursul exerciﬂiului bugetar al unui an. Dar, la
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sfârøitul anului respectiv, bugetul acoperæ eventualele pierderi. Cum væ spuneam, însæ, pânæ
acum, nu numai cæ nu am avut pierderi, ci am
înregistrat chiar profit. Practic, la ora actualæ,
disponibilitæﬂile noastre financiare sunt de 108
milioane de euro, nu de 100 milioane de euro.
În consecinﬂæ, ele se regæsesc în plafoanele de
operare pe care le-am repartizat fondurilor de
garantare, care sunt consumate, pânæ la ora actualæ, de cætre fondurile de garantare, în proporﬂie de 53%. Când se va consuma øi diferenﬂa – probabil, pânæ la sfârøitul anului viitor –
atunci vor exista condiﬂionalitæﬂile legale de a
dezvolta aceastæ capacitate. În genere, plafonul
se stabileøte în limita soldului contragaranﬂiilor
ieøiri-intræri, astfel încât, logic, analizând dinamica pieﬂei øi alte elemente, o dezvoltare a capitalului nostru de cætre acﬂionariat nu va fi necesaræ mai devreme de sfârøitul anului 2013.
Prin urmare, pânæ la sfârøitul anului 2013, neam bucura ca bæncile sæ acorde credite cât “sæ
nu poatæ duce” FRC, ca sæ avem motiv sæ solicitæm dezvoltarea capitalizærii noastre.
AR: Cine are acces la importantul serviciu
pe care dvs. îl acordaﬂi?
IH: Fondurile de garantare beneficiazæ de
preluarea unei pærﬂi din riscul lor; øi este vorba
despre o parte mare, de pânæ la 80%. Acestea
sunt beneficiarele în plan instituﬂional. Toate
aceste facilitæﬂi trebuie sæ se regæseascæ la nivelul mediului economic. Beneficiarii garanﬂiilor
contragarantate sunt – cum mai precizam – întreprinderile mici øi mijlocii. Cele mai importante fonduri de garantare cu care lucræm, sunt –
Fondul Naﬂional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici øi Mijlocii (FNGCIMM)
øi Fondul de Garantare a Creditului Rural (IFN
SA) –, precum øi fondurile de garantare teritoriale din Moldova, din Transilvania øi din Oltenia, toate acordând garanﬂii doar pentru IMMuri. Fondul Român de Garantare a Creditului
pentru Întreprinzætorii Privaﬂi, care este de asemenea partenerul nostru, una dintre primele
instituﬂii de profil înfiinﬂate în România, acordæ
garanﬂii øi altor agenﬂi economici în afara IMM-
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urilor. Dar noi – repet – contragarantæm doar
ceea ce se acordæ pentru IMM-uri. De aceea,
vorbim despre mii de astfel de firme mici øi mijlocii care au beneficiat de contragaranﬂii, de fapt,
de garanﬂii contragarantate. Adicæ, de credite garantate facilitate prin contragaranﬂie.
AR: Orice garanﬂie este contragarantabilæ?
IH: În esenﬂæ, toate garanﬂiile acordate de
fondurile menﬂionate sunt contragarantabile,
cu condiﬂia ca beneficiarii de finanﬂare sæ fie
eligibili. A fi eligibil înseamnæ, în esenﬂæ, a nu
fi în dificultate. Sintagma “dificultate” este definitæ prin normele europene øi normele naﬂionale. Ea se referæ, în general, la starea capitalului øi la lichiditatea firmei respective. Pe de altæ
parte, trebuie sæ se respecte regula de cumul
pentru ajutorul de minimis, øi anume – aøa cum
menﬂionam mai înainte – sæ nu fi depæøit, în
ultimii doi ani, 200.000 de euro ajutor de stat.
Practic, regulile europene øi naﬂionale ale ajutorului de stat vizeazæ cele douæ categorii: dificultæﬂile øi ajutorul de stat prin mecanismele de
minimis, în cazul nostru. Elaboræm øi alte instrumente, care nu vor privi øi nu vor gestiona
operaﬂiunea de contragarantare pe principiul
ajutorului de stat al platformei de minimis, ci
pe baza pachetului de mæsuri adoptate de Comisia Europeanæ pentru salvarea mediului economic ca efect al crizei, care trebuie notificate
în mod corespunzætor. Astfel, dezvoltæm o serie
de instrumente, mult mai curajoase, precum
cele care se adreseazæ în mod special firmelor
în dificultate. Pentru cæ, aøa cum remarcam, nu
pot fi contragarantate øi nici chiar garantate firme care sunt în dificultate, dar existæ instrumente care dau posibilitatea sæ le putem garanta øi chiar contragaranta øi pe acestea. Lucræm, în prezent, la elaborarea mecanismului
adecvat øi urmeazæ sæ notificæm, în acest sens,
Comisia Europeanæ. Concepem, de asemenea,
alte instrumente, foarte moderne, care ﬂin de
inovare, de competitivitate, de mediu, cooperaﬂie, agriculturæ, de industria media, de industria
culturalæ, de toate cele care dezvoltæ locuri de
muncæ øi determinæ creøterea productivitæﬂii øi
competitivitæﬂii.
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DISTRIBUﬁIA EXPUNERILOR PE FINANﬁATORI
32 DE INSTITUﬁII FINANﬁATOARE au finanﬂæri garantate de fondurile de garantare
øi contragarantate de FRC. Principalele bænci partenere sunt: Banca Transilvania, UNI CREDIT, BRD, BCR øi CEC, ele cumulând circa 72% din volumul total al contragaranﬂiilor
în sold la 30 septembrie 2011 øi, respectiv, 84% din numærul total al contragaranﬂiilor. Faﬂæ
de aceeaøi perioadæ a anului trecut, numærul instituﬂiilor financiare partenere a crescut de
la 25 la 32; principalii finanﬂatori au ræmas aceiaøi, numai cæ ordinea acestora, în funcﬂie
de volumul contragaranﬂiilor ce susﬂin finanﬂærile acordate de aceøtia, s-a modificat. Dacæ
la finele trimestrului III 2010, BCR øi BRD dominau “topul” (împreunæ deﬂineau 41% din
portofoliul contragaranﬂiilor), pe parcursul anului 2011 a crescut semnificativ numærul
finanﬂærilor garantate de FNGCIMM în baza convenﬂiilor-plafon øi contragarantate de FRC,
acordate de bænci precum Banca Transilvania, Unicredit ﬁiriac øi BRD, astfel cæ, la finele
trimestrului III 2011, aceste trei bænci erau cele care cumulau cel mai mare numær øi volum de contragaranﬂii, în aceastæ ordine.
Distribuﬂia pe finanﬂatori
a volumului de contragaranﬂii acordate
pânæ la 30.09.2011

AR: Cum explicaﬂi evoluﬂiile înregistrate în activitatea dvs. în condiﬂiile specifice economice
din actuala perioadæ?
IH: Poate cæ va suna a lipsæ de modestie ceea
ce væ voi spune, dar væ asigur cæ am în vedere
exclusiv faptele, probele. Væ voi da câteva exemple comparative. Pentru a înfiinﬂa, a dezvolta øi a consacra în piaﬂa financiar-bancaræ o
instituﬂie financiaræ este nevoie de timp; este o
operaﬂie foarte complexæ øi complicatæ. De aceea, mecanismele financiar-bancare øi institu-
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Distribuﬂia pe finanﬂatori
a numærului de contragaranﬂii acordate
pânæ la 30.09.2011

ﬂiile care le gestioneazæ cresc øi se aøeazæ în timp.
Invariabil. Atât în România, cât øi în stræinætate.
Øi totuøi, FRC a fost înfiinﬂat, sub aspect juridic,
în decembrie 2009, øi, începând cu 1 mai 2010,
deci practic, în numai patru luni, a devenit operaﬂional. Dacæ am face comparaﬂie cu ceea
ce s-a întâmplat cu fondurile de garantare, niciunul dintre cele øase fonduri cu care lucræm
noi la ora actualæ – øi care sunt, ele însele, fiecare în parte, instituﬂii performante, bine plasate – nu a avut asemenea performanﬂe. Un alt
exemplu la care m-aø referi, evident numai în
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sens comparativ, vizeazæ un partener al nostru
din Germania, foarte bine plasat pe piaﬂa garanﬂiilor øi contragaranﬂiilor din aceastæ ﬂaræ, øi
care a reuøit însæ sæ atingæ, doar dupæ patru ani
de activitate, circa 6.000 de garanﬂii acordate.
Nimic mai edificator pentru afirmaﬂia fæcutæ mai
înainte.
AR: În timp ce FRC a atins 8.000, în doar un
an øi jumætate ...
IH: Tocmai. Øi, ca sæ vedeﬂi cæ acest fapt are
øi o altæ reverberaﬂie, Asociaﬂia Europeanæ a Fondurilor Mutuale de Garantare – care întruneøte
27 de ﬂæri europene øi Turcia, øi aproape 60 de
instituﬂii de garantare øi contragarantare – ne-a
invitat sæ fim membru al acesteia la øase luni de
la data la care noi am devenit operaﬂionali. A
fost prima decizie de acest fel din istoria de 19
ani a asociaﬂiei. S-a øi declarat oficial: FRC este
prima instituﬂie invitatæ sæ intre în aceastæ asociaﬂie, la iniﬂiativa forului european, dupæ 6
luni, de la înfiinﬂarea sa, în condiﬂiile în care
statutul asociaﬂiei respective prevede cæ abia dupæ
un an poﬂi deveni membru consultativ øi numai
dupæ doi ani membru cu drepturi depline.
AR: Ce argumente au fost aduse în susﬂinerea respectivei decizii?
IH: Noi am devenit membru cu drepturi depline în øase luni pentru cæ aøa a hotærât aceastæ
organizaﬂie, plecând de la urmætoarele considerente: unicitatea, standardele de capitalizare
øi funcﬂionare, specificitatea øi performanﬂa pe
care am reuøit sæ le oferim în piaﬂæ øi în mecanismul de contragarantare, inclusiv ca bune
practici. Sunt considerente care au fost apreciate, evident, pe baza unui audit. Aceasta este
realitatea puræ.
AR: Pe care o consemnæm øi pentru semnificaﬂiile ei ce depæøesc sfera dvs. de activitate,
având implicaﬂii privind imaginea României în
Europa, øi nu numai. Cum aﬂi ajuns la acest nivel?
IH: Cu foarte, foarte multæ abnegaﬂie, muncæ øi seriozitate am reuøit sæ ne asumæm meca-
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nisme specializate pe deplin compatibile cu standardele bancare øi reglementærile BNR, dar øi
un personal valoros, altfel, însæ, foarte redus ca
numær (avem doar 38 de angajaﬂi în total, de la
partea administrativæ pânæ la directorii generali de structuri). Am avut, însæ, grijæ, ca fiecare
om sæ fie foarte bine evaluat, iar, la ora actualæ,
practic, în instituﬂia noastræ se gæsesc oameni
de elitæ în fiecare compartiment, aduøi din sistemul financiar-bancar, din sistemul mediului
de afaceri, din instituﬂiile publice de specialitate, inclusiv de la Consiliul Concurenﬂei (care
sunt gestionarii øi, de fapt, “meseriaøii” pe domeniul mecanismelor ajutorului de stat). Væ pot
asigura cæ suntem un adeværat laborator de creaﬂie øi de evaluare permanentæ a ceea ce facem.
La ora actualæ, pot afirma, chiar dacæ ar fi sæ øochez, cæ instituﬂia este o autenticæ bijuterie instituﬂionalæ în arhitectura sistemului financiar
øi bancar din România care funcﬂioneazæ aproape ireproøabil. Nu aø îndræzni sæ spun cæ
nu ne putem reproøa anumite lucruri, cum ar
fi dacæ am acﬂionat sau am reacﬂionat suficient
de prompt øi dedicat la anumite semnale ale
pieﬂei, la anumite semnale ale fondurilor de
garantare, la felul în care am înﬂeles sæ primim
øi sæ reacﬂionæm la efectele crizei. Nu suntem
perfecﬂi. Nimeni nu-i perfect aici pe pæmânt, doar
Bunul – Dumnezeu, care este pretutindeni.
AR: Poate cæ øi aici s-ar impune unele concretizæri.
IH: Trebuie sæ væ spun cæ, uneori, realmente,
situaﬂiile evocate ne-au copleøit. Dar le-am rezolvat în timp optim øi am curajul sæ mai afirm
cæ niciodatæ nu au impietat asupra bunului
mers al lucrurilor. Ceea ce nu înseamnæ cæ am
epuizat – ca sæ spun aøa – portofoliul de probleme. Pentru cæ avem destule probleme cu
care ne mai confruntæm. Cæutæm sæ fim mai bine
racordaﬂi la necesitæﬂile øi complicaﬂiile pieﬂei
financiar-bancare. Øtim foarte bine cum reacﬂioneazæ bæncile, cum reacﬂioneazæ fondurile
de garantare øi, într-un fel sau altul, noi ar trebui sæ devenim, la un moment dat, un fel de
liant, un fel de “apostol” al mecanismului care

Buletinul Fondului Român de Contragarantare

Misiunea Fondului Român de Contragarantare
faciliteazæ accesul la finanﬂare a mediului economic prin care sæ inducem elemente-suport
în mæsuræ sæ dezvolte reconstrucﬂia parteneriatului dintre antreprenoriat øi bænci øi, în ultimæ
instanﬂæ, performanﬂa. Mai ales procesul de
ieøire din crizæ, de rezistenﬂæ la efectele crizei,
øi, peste toate acestea, spre ceea ce îndeamnæ dezideratul european al Strategiei Europa
2020 – inovarea øi competitivitatea. Færæ aceste
demersuri este dificil sæ ne imaginæm relansarea economicæ. Færæ un capital românesc dezvoltat øi bine consolidat, în condiﬂiile în care
investiﬂiile stræine vor fi mai puﬂin generoase,
cel puﬂin pentru o vreme, este aproape de neconceput performanﬂa economicæ în plan naﬂional. Un lucru este clar: noi facem tot ceea ce
putem, cu posibilitæﬂile noastre, în ﬂaræ, luând în
considerare bunele practici europene øi nu numai, pentru cæ avem relaﬂii cu structuri similare din întreaga lume. Comunicæm øi ne inspiræm permanent din bunele practici de pe tot
mapamondul.
AR: Øi cum fructificaﬂi experienﬂa internaﬂionalæ în domeniu?
IH: În primul rând, înﬂelegând mai bine misiunea noastræ prin raportare la experienﬂa øi
performanﬂa instituﬂiilor similare nu numai din
Europa. Este important de înﬂeles cæ nu practicile europene sunt, întâmplætor, cele mai performante, ci, dimpotrivæ, mecanismele foarte
restrictive, în mod special ale componentelor
care privesc ajutorul de stat, nu sunt dintre
cele mai tonice pentru sistemul de garantare øi
contragarantare. Pentru cæ ele limiteazæ posibilitatea deschiderii în piaﬂæ øi dezvoltæ mult
birocraﬂia. Consolideazæ instrumentele de lucru din perspectiva prudenﬂialitæﬂii, dar le limiteazæ din punct de vedere al volumului øi structurii, ceea ce – repet – nu este foarte luminos
pentru vremurile pe care le træim. Spre deosebire de instituﬂiile din celelalte ﬂæri, unde politicile publice asiguræ consolidarea structurilor
de specialitate în garantare øi contragarantare,
dar au mult mai puﬂine restricﬂii øi o birocraﬂie
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infinit mai redusæ. Aøa cæ, din acest punct de
vedere, noi înﬂelegem sæ învæﬂæm permanent
de la alﬂii, mai ales cæ avem øi o øansæ – ca sæ
zic aøa – în neøansa noastræ, aceea de a fi unici,
ca øi construcﬂie instituﬂionalæ, încât putem adapta, cu mai multæ mobilitate, respectiva experienﬂæ la specificul nostru. Øi o facem. Uneori
mai bine, alteori poate nu atât de bine. Timpul
øi viaﬂa ne vor clarifica øi în aceastæ privinﬂæ.
Pentru cæ, din pæcate, noi neavând un rapel direct la o componentæ comparativæ în România,
øi nici mæcar în Europa, este foarte dificil sæ evaluæm cât de fidel am reacﬂionat la un anumit
stimul al pieﬂei. Dar, cu siguranﬂæ, Strategia pe
care am elaborat-o pentru perioada 2011 – 2013
ne va ajuta, nu numai sæ identificæm parcursul
øi dificultæﬂile, ci øi sæ avem o contribuﬂie proactivæ la soluﬂionarea unor importante probleme
la scara întregii noastre economii.
AR: Mai existæ øi alte elemente de noutate pe
care FRC le aduce pe piaﬂa financiar-bancaræ
autohtonæ?
IH: Sigur. Ne-am asumat riscul de a veni, la
mai puﬂin de doi ani de activitate operaﬂionalæ,
cu modificæri de esenﬂæ la mecanismele pe care
le promovæm, care au în vedere, în mod special, dezvoltarea accesului la finanﬂare, øi, pe de
altæ parte, stimularea mai activæ a investiﬂiilor,
concomitent cu reducerea costurilor finanﬂærii.
Acestea sunt, de altfel, cele mai concrete demersuri pe care le desfæøuræm în momentul de
faﬂæ: investiﬂiile, costurile finanﬂærii øi mecanismele prin care venim în sprijinul beneficiarilor
de finanﬂare. Începând cu 2012, avem, de asemenea, un nou mecanism care dezvoltæ activitatea noastræ în domeniul accesului la finanﬂare
pentru producætorii agricoli primari. Portofoliul nostru este încæ nereprezentativ din acest
punct de vedere, pentru cæ mecanismele de
garantare în amintita zonæ au multiple restricﬂii
prevæzute în regulamentele europene øi naﬂionale. Dar, recent, am semnat o convenﬂie dedicatæ cu Fondul de Garantare a Creditului Rural
prin care punem bazele unei noi etape în acest
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EVALUAREA RISCURILOR
CU TOATÆ d i s p e r s i a r i s c u l u i a s i g u r a t æ
de creøterea numærului de contragaranﬂii de
valori mici (aferente garanﬂiilor acordate
în baza convenﬂiilor tip plafon), înregistratæ
pe parcursul anului 2011, concentrarea
de 85% (din numærul total de contraga ranﬂii în sold) øi 66% (din valoarea totalæ
a angajamentelor în sold) a portofoliului
de contragaranﬂii în zona susﬂinerii finanﬂærilor pentru capital circulant ræmâne un
element de atenﬂie, întrucât contragaran ﬂiile/garanﬂiile de acest tip sunt recunoscute
ca având un risc mai ridicat comparativ cu
cele destinate susﬂinerii investiﬂiilor, fapt
confirmat øi de faptul cæ majoritatea con tragaranﬂiilor notificate pânæ în prezent,
ca fiind afectate de insolvenﬂe øi primirea
înøtiinﬂærilor de neplatæ de la finanﬂatori
sunt din aceastæ categorie.
domeniu, care va determina un aport semnificativ al instituﬂiei contragaranﬂiei la dezvoltarea activitæﬂii producætorilor agricoli primari.
Un al doilea aspect foarte important vizeazæ
sprijinirea investiﬂiilor. Pentru atingerea acestui obiectiv, am fæcut o analizæ foarte atentæ a
structurii portofoliului nostru øi a garanﬂiilor
acordate de fondurile de garantare pentru investiﬂii. Ca urmare, am decis sæ restructuræm
anumite prevederi din normele noastre øi din
convenﬂiile de lucru cu fondurile de garantare,
începând cu primævara lui 2012, astfel încât,
pentru toate solicitærile de creditare destinate
investiﬂiilor, contragaranﬂiile sæ se acorde la plafonul maxim, de 80% (øi în mod adecvat pentru capitalul de lucru necesar punerii în funcﬂiune a investiﬂiei respective), iar comisionul
nostru sæ-l reducem de la 0,37% pânæ la “0”. În
aceste condiﬂii, costurile finanﬂærii vor scædea
semnificativ pentru cei care îøi asumæ riscul øi
sunt imaginativi din punct de vedere al dezvoltærii prin investiﬂii.
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AR: Aveﬂi în vedere øi alte forme de stimulare a economiei reale?
IH: Pe lângæ investiﬂii, vom veni în sprijinul
capitalului de lucru, deoarece este covârøitor
în piaﬂæ. Capitalul de lucru se solicitæ de IMMuri în proporﬂie de 70 – 80%. Numai cæ cele
mai multe credite neperformante sunt tocmai
pentru capital de lucru øi, în aceste condiﬂii,
normele de prudenﬂialitate øi criteriile de risc
pe care øi le asumæ bæncile, fondurile de garantare øi, respectiv, FRC, norme care, chiar dacæ
sunt, în linii mari, aceleaøi, practic induc regula cæ acolo trebuie sæ fii mai atent, mai prudent, mai determinat în a cunoaøte efectele øi,
implicit, perspectivele unei asemenea asumæri.
Cei care rezistæ în crizæ ca øi în alte momente
grele solicitæ capital circulant pentru a-øi putea
duce afacerile mai departe. Vom acorda øi aici
câteva facilitæﬂi: vom majora plafonul la 60%
grad de garantare (comparativ cu 48% – 50%,
cât reprezintæ media în prezent) øi vom reduce,
øi aici, costurile finanﬂærii, mai ales pentru microcreditæri. Apoi, vom dezvolta instrumente noi,
care nu s-au mai promovat în România nici mæcar de cætre fondurile de garantare. Mæ refer la
faptul cæ elaboræm, aøa cum am mai amintit,
noi reglementæri privind acordarea de garanﬂii
contragarantate, în condiﬂiile normelor de salvare, cum sunt acestea asumate de cætre Comisia Europeanæ. În ceea ce ne priveøte, normele
vizeazæ, în mod special, întreprinderile aflate
în dificultate, deci tocmai cele care nu pot beneficia de contragaranﬂii în cazul mecanismelor
existente. Pentru aceste categorii, Comisia Europeanæ a promovat reglementæri specifice. Lucræm la adoptarea normei øi urmeazæ sæ notificæm Comisia Europeanæ.
De asemenea, un aspect cu totul spectaculos vizeazæ posibilitatea de a declara eligibil øi
ajutorul de minimis, deci sæ-l preluæm noi øi
sæ-l finanﬂæm direct. Cu alte cuvinte, fondul de
garantare nu va mai fi afectat de reducerea de
comision ca expresie a ajutorului de stat, deoarece noi îl vom prelua, iar fondul respectiv va
putea sæ performeze øi mai mult în spaﬂiul care
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determinæ reducerea costurilor finanﬂærii pentru IMM-ul beneficiar. Dupæ ce va fi elaboratæ,
vom notifica Comisiei Europene øi aceastæ normæ øi avem convingerea cæ nu va exista nicio
problemæ pentru a fi acceptatæ.
În sfârøit, avem în vedere øi alte douæ proiecte
de contragarantare. Unul se referæ la sprijinirea
microcreditelor, care reprezintæ o componentæ majoræ a politicilor europene pentru stimularea accesului la finanﬂare, precum øi a Programului Naﬂional de Reformæ øi ale Strategiilor Guvernamentale Sectoriale privind IMM-urile
øi mediul de afaceri în general. Aici, intenﬂionæm chiar sæ reducem la zero valoarea comisionului. Cealaltæ normæ vizeazæ explicit sprijinirea proiectelor inovative. Øi aici intenﬂionæm
sæ dezvoltæm un mecanism adecvat, astfel încât,
chiar dacæ aceste proiecte sunt, practic, cele
mai riscante (øi, de regulæ, se finanﬂeazæ prin programe asumate prin politici publice de cætre
stat), sæ putem ajuta la dezvoltarea facilitæﬂilor
de acordare a finanﬂærilor pentru proiectele care
vizeazæ inovarea øi competitivitatea. Aceasta este
premisa øi, totodatæ, viziunea noastræ. Pentru
cæ, în fapt, dezvoltarea inovativæ øi cercetarea
realizatæ de marile companii se face prin credite øi dezvoltæri ale antreprenoriatului respectiv, dar IMM-urile nu pot concura færæ facilitæﬂi
corespunzætoare la obﬂinerea de finanﬂæri pentru aceste domenii. Cu siguranﬂæ, la noi nu existæ cultura unei astfel de abordæri în zona
antreprenoriatului. Noi putem, însæ, sæ o promovæm prin facilitæﬂile pe care le oferim.
Dacæ lucrurile vor decurge într-o relativæ normalitate – øi nu avem motive sæ credem cæ va fi
altfel – pânæ la mijlocul lui 2012, aceste demersuri vor fi finalizate øi puse în practicæ, iar
pânæ la finalul anului viitor vor fi active în piaﬂæ.
Iar efectele se vor regæsi în creøterea numærului întreprinderilor beneficiare, diversificarea
structurii lor, diminuarea costurilor finanﬂærii,
crearea premiselor dezvoltærii competitive, sporirea productivitæﬂii muncii, pæstrarea øi extinderea locurilor de muncæ, toate acestea fiind

Numærul 2 ■ Decembrie 2011

componente esenﬂiale ale politicilor noastre
de contragarantare.
AR: Pentru a completa imaginea unei activi tæ ﬂi, neîndoios, fructuoase, væ rugæm sæ precizaﬂi
øi ce sume a plætit pânæ acum FRC ca u rmare
a executærii contragaranﬂiilor?
IH: Trebuie sæ ﬂinem cont de faptul cæ perioadele consacrate în creditare sunt cuprinse
între 1 – 3 ani øi cæ noi, FRC, funcﬂionæm de
circa un an øi jumætate. Plæﬂile care se fac de cætre fondurile de garantare, ca urmare a intrærii
în insolvenﬂæ sau în incapacitate de platæ a celor care au beneficiat de finanﬂæri, de regulæ ca
o consecinﬂæ a declarærii de cætre bænci a creditelor respective ca neperformante, au crescut exponenﬂial pânæ la nivelul anului 2010 øi
au început sæ scadæ începând cu 2011. Sesizæm
aici un efect al politicilor publice de relansare
economicæ. Fondurile de garantare au plætit, în
medie, anual, circa 35 – 40 milioane euro pentru creditele neperformante. Pânæ la aceastæ datæ,
FRC a preluat din aceste plæﬂi o sumæ mult mai
micæ – circa 0,5 milioane euro – deoarece
“valul” nu a ajuns încæ la noi. Am primit, însæ,
notificæri pentru 89 de IMM-uri care au beneficiat de garanﬂii contragarantate øi care au intrat
în insolvenﬂæ øi pentru care valoarea totalæ a
angajamentelor de contragarantare este de 2,8
milioane euro, sumæ care urmeazæ sæ ajungæ la
platæ. Marea majoritate a acestor sume sunt aferente unor finanﬂæri de capital circulant. Estimærile pentru 2012 relevæ, cu argumente fundamentate prin studiile specializate pe care le
facem în piaﬂæ, cæ noi, FRC, vom plæti circa 10
milioane de euro în 2012, iar în 2013 suma ar
putea ajunge la 28 milioane de euro. Cum se
vede, mecanismele funcﬂioneazæ, se dezvoltæ øi
reverbereazæ în funcﬂie de modul în care se
“miøcæ” piaﬂa. Dacæ piaﬂa este performantæ, atunci øi agenﬂii economici reuøesc sæ se “miøte”
în aceste vremuri complicate øi confuze din
multe puncte de vedere, iar efectele la nivelul
plæﬂilor sunt mai mici. În caz contrar, este valabilæ reciproca: vor fi mai mari în mod corespunzætor.
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AR: Væ mai rugæm sæ faceﬂi o evaluare în legæturæ cu perspectivele economice øi financiare
ale beneficiarilor potenﬂiali.
IH: Este o temæ foarte complexæ. Am participat la multe evenimente în ﬂaræ. La toate ne-au
fost parteneri de dialog mediul de afaceri (respectiv, IMM-urile), bæncile øi consultanﬂa de specialitate. La ora actualæ, cele peste 500 mii de
IMM-uri care au rezistat pe piaﬂæ nu sunt, în
mare parte, cele care existau în urmæ cu trei
ani. Criza a cernut, în mæsuræ semnificativæ, structura øi conﬂinutul activitæﬂii IMM-urilor. Existæ
un paradox øi din acest punct de vedere. În România, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat
în restul Europei, IMM-urile definite, de regulæ,
ca cele mai vulnerabile în crizæ, au rezistat mai
bine. Acest paradox derivæ dintr-un anumit
grad de inculturæ a antreprenoriatului nostru
în ceea ce priveøte finanﬂarea afacerilor. Numai
17% – 18% dintre întreprinzætorii români apeleazæ la împrumuturi bancare (faﬂæ de circa 78%
în Europa). Ceilalﬂi îøi rezolvæ problemele din
surse proprii sau, cum “plastic” ne exprimæm
uneori, din “særæcia” lor, în aceste condiﬂii, fiind
mai puﬂin afectaﬂi de efectele crizei. Este, desigur, øi o urmare a faptului cæ bæncile au devenit mult mai greu accesibile. Ele însele øi-au
dezvoltat un tip de protecﬂie – aø spune – exageratæ din multe puncte de vedere. Problema
cea mai gravæ în momentul de faﬂæ este cum
vor rezista, în continuare, agenﬂii economici
respectivi, mai ales din cauza menﬂionatæ mai
înainte, respectiv din lipsa unei culturi antreprenoriale de anverguræ øi capacitatea de a-øi
asuma riscuri pe un interval mai mare øi în situaﬂii cu care nu s-au mai confruntat. Este evident cæ finanﬂarea proprie nu mai poate fi luatæ
covârøitor în considerare, pentru cæ resursele
proprii ale antreprenorilor s-au depreciat, s-au
diminuat sau chiar au dispærut.
AR: Tocmai de aceea este de presupus cæ va
creøte ponderea creditærii.
IH: În aceastæ ordine de idei, trebuie spus
cæ sistemul bancar se va deschide din ce în ce
mai greu din perspectiva acordului Basel III.
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Sau, se poate deschide, dar, structural, pe altæ
poziﬂie a “evolventei”. Ne ridicæm, dar nu mai
suntem pe aceeaøi voltæ. Intervin alte criterii.
Or, foarte puﬂini øtiu acest lucru øi foarte puﬂine dintre bæncile româneøti sunt îndeajuns
de transparente privind perspectivele acestei
noi paradigme. Situaﬂia este aceeaøi øi în celelalte state din UE din acest punct de vedere, numai cæ acestea îøi alocæ timp sæ explice mediului de afaceri cæ relaﬂia dintre antreprenoriat øi
bancæ trebuie sæ fie, în primul rând, una de încredere. Criza a lovit mai ales în aceastæ zonæ
în încrederea dintre mediul de afaceri øi bænci,
determinând præbuøirea încrederii dintre cei
doi parteneri. Dacæ banca nu înﬂelege sæ deschidæ dialogul, sæ explice mai mult ceea ce face,
ce instrumente oferæ, ce perspective dæ asumærii de cætre un antreprenor a riscului în cazul
creditærii post-crizæ, atunci teama de efectele viitoare atât de puﬂin predictibile, de posibila intrare în insolvenﬂæ sau în incapacitate de platæ
øi, implicit, neîncrederea, vor persista, iar dinamica portofoliului bæncilor va ræmâne una
modestæ.
AR: Sæ speræm cæ semnalul pe care-l transmiteﬂi va fi recepﬂionat aøa cum se cuvine.
IH: Sæ speræm. Existæ, însæ, o linie de demarcaﬂie, unde fondurile de garantare pot acﬂiona
foarte serios. Øi acﬂionæm în acest sens concertat. Am adus, pânæ acum, sute øi sute de antreprenori în dialogurile cu noi alæturi de bænci, iar
noi am stat alæturi de ei. Nu în intenﬂia de a omogeniza politicile celor douæ pærﬂi, pentru cæ
nu ne putem propune aøa ceva, ci pentru a aræta cæ existæ cæi øi instrumente – transparente,
de aceastæ datæ – reprezentate prin noi, fondurile de garantare øi de contragarantare, care
vin în sprijinul lor. Bæncile trebuie sæ înﬂeleagæ
cæ garanﬂiile reale, clasic abordate øi în veci primordiale pentru instituﬂiile bancare, reprezintæ un element caduc. Noi oferim garanﬂii cash,
imediate, dupæ toate normele bancare, øi preluæm riscul acestor antreprenori, iar bæncile trebuie sæ se recalibreze din aceastæ perspectivæ.
Ca efect al restructurærilor operate de bænci,
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DISTRIBUﬁIA PE FONDURI
DE GARANTARE A EXPUNERII
DIN CONTRAGARANﬁII
LA FINALUL TRIMESTRULUI 3
Ponderea contragaranﬂiilor acordate prin
FNGCIMM atât numeric, cât øi valoric, se
menﬂine în plaja de 92% +/–2% din totalul
portofoliului.
4%

3% 1%

0%
92%

mai ales în privinﬂa personalului øi a mecanismelor, multe dintre sucursalele lor nu au mai
remontat verticala structuralæ a mecanismelor
de acordare a garanﬂiilor øi contragaranﬂiilor,
ca urmare a ofertelor noastre. Acolo s-au produs
rupturi øi, nu în toate cazurile s-au repus aceste
lucruri pe un fægaø firesc. Sunt aspecte recunoscute chiar de cætre conducætorii bæncilor. Øi
sunt situaﬂii în care managerul de IMM se duce
la bancæ, iar ofiﬂerul de credit, care nu înﬂelege
ce înseamnæ garantare øi contragarantare, îl
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pune sæ aducæ tot garanﬂiile “clasice” – imobile, terenuri, maøini etc. Øi, în aceste condiﬂii,
omul nu mai apeleazæ la bancæ. Este o realitate
tristæ øi des întâlnitæ. Sigur, existæ multe iniﬂiative, proiecte publice – bancare sau nebancare
– care îøi propun sæ estompeze acest handicap,
însæ este departe de ceea ce trebuie fæcut. Iar
noi nu putem decât sæ încercæm sæ determinæm o altæ atitudine la nivelul pieﬂei, pentru cæ
nu avem øi nu vom avea niciodatæ anvergura
de a impune schimbæri de comportament în
aceastæ materie. Nici nu suntem “clædiﬂi” pentru
aøa ceva. Dar noi facem cu obstinaﬂie ceea ce ne
priveøte. Am dezvoltat instituﬂia consultanﬂei
ca una dintre pârghiile esenﬂiale ale Fondului
Român de Contragarantare. Oricine se adreseazæ pe site-ul nostru primeøte ræspuns, indiferent dacæ tema respectivæ vizeazæ garantarea,
contragarantarea, creditarea. Consiliem în orice
problemæ referitoare la accesul la finanﬂare. Procedæm în acelaøi mod øi la toate întâlnirile pe
care le avem cu reprezentanﬂii mediului de afaceri. Venim cu produse noi, facilitative, pe care
le vom dezvolta potrivit strategiei noastre care
se deschide ca viziune pânæ în anul 2015 øi are
ca obiectiv general strategic perfecﬂionarea, dezvoltarea, diversificarea inovativæ øi modernizarea mecanismelor øi instrumentelor de contragarantare în procesul de facilitare a accesului
la finanﬂare a întreprinderilor mici øi mijlocii.
AR: Ceea ce relevæ øi virtuﬂile complementare ale competenﬂei øi consecvenﬂei.
IH: Mulﬂumesc pentru apreciere. Ne încurajeazæ în ambele sensuri pe care le-aﬂi menﬂionat.
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SITUAﬁIA IMM-URILOR DIN ROMÂNIA
AMPLOAREA SECTORULUI
DE IMM-URI ÎN ROMÂNIA 1)
SECTORUL IMM-urilor din România are o
importanﬂæ deosebitæ, structura întreprinderilor active din industrie, construcﬂii, comerﬂ
øi alte servicii relevând o pondere de 99,70%
pentru IMM-uri (2009). În cadrul sectorului
de IMM-uri, de departe cea mai consistentæ
componentæ este reprezentatæ de microîntreprinderi – 89,69% din numærul total de în tre prinderi active (89,96% din numærul IMM-urilor).
Din perspectivæ dinamicæ, amploarea sectorului de IMM-uri a cunoscut o evoluﬂie favorabilæ, faﬂæ de anul 2000, numærul IMM-urilor
crescând cu 69,19%, în acelaøi timp numærul întreprinderilor mari diminuându-se cu 21,09%.
Analizate mai în detaliu, aceste evoluﬂii evidenﬂiazæ existenﬂa unei legæturi invers proporﬂionale între mærimea întreprinderilor øi
ritmurile de creøtere a numærului acestora,
astfel, faﬂæ de nivelul din anul 2000, microîn tr eprinderile au crescut cu 72,01%, întreprinderile mici cu 55,50%, iar întreprinderile mijlocii cu 16,33%. Din perspectiva ponderii per sonalului ocupat în IMM-uri în total personal ocupat în întreprinderile active din industrie, construcﬂii, comerﬂ øi alte servicii, aceasta este de 66,3% (2009), înregistrând o
creøtere cu 19,3 puncte procentuale faﬂæ de
nivelul din 2000 (46,9%). Ponderea cifrei de

afaceri realizatæ de IMM-uri în cifra de afaceri
a întreprinderilor din industrie, construcﬂii,
comerﬂ øi alte servicii a crescut cu 4,4 puncte
procentuale (60,3% în 2009 la 55,9% în 2000).
Valoarea adæugatæ brutæ este un indicator care
evidenﬂiazæ contribuﬂia sectorului de IMM-uri
la formarea PIB, acesta situându-se la valoarea
de 53,4% din totalul valorii adæugate brute
create în industrie, construcﬂii, comerﬂ øi alte
servicii, semnalând o creøtere cu 13,9 puncte
procentuale faﬂæ de anul 2000 (39,5%).

❑

În anul 2 0 1 0 f a ﬂ æ d e a n u l 2 0 0 9 ,
35,19% din totalul IMM-urilor au
ob ﬂinut performanﬂe mai slabe, 25,94% au a vut aceleaøi performanﬂe, 20,09% au înregis trat rezultate net inferioare, 16,15% au con semnat realizæri mai bune, iar 2,63% au sem nalat rezultate net superioare. Estimærile IMMurilor cu privire la rezultatele pentru 2011 (comparativ cu 2010) se prezintæ astfel: 35,76% mi zeazæ pe rezultate identice, 28,10% pe rezul tate mai bune, 21,52% – puﬂin mai slabe,
11,43% din IMM-uri se aøteaptæ la rezultate
net inferioare øi 3,19% – semnificativ supe rioare.

❑

Cunoaøterea naturii activitæﬂilor inovaﬂionale desfæøurate în IMM-uri prezintæ un deosebit interes pentru schiﬂarea unei imagini de ansamblu cu privire la IMM-

1) Materialul are la bazæ “Carta Albæ a IMM-urilor din România”, CNIPMMR, 2011 øi “Evaluarea situaﬂiei de
ansamblu a IMM-urilor în semestrul I 2011”, CNIPMMR, 2011
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Graficul nr. 1. Natura activitæﬂilor inovaﬂionale în cadrul IMM-urilor
urile din România. În 2010, eforturile de inovare din IMM-uri s-au concentrat cu precædere spre noile produse (32,01%),, noile teh nologii (20,24%), abordærile manageriale øi
de marketing noi (15,07%), modernizarea sistemului informatic (10,29%) øi pregætirea re su rselor umane (7,79%).. Este important sæ subliniem ponderea mare a IMM-urilor în care
absenteazæ abordærile inovatoare (35,53%),
ceea ce presupune cæ o parte consistentæ dintre
întreprinzætorii români nu percep inovarea
ca pe o prioritate, în contextul crizei economice. Privite în dinamicæ, 2010 faﬂæ de 2009,
1)

amploarea abordærilor inovaﬂionale din IMMuri a crescut în cazul produselor noi (+2,11
puncte procentuale) øi a noilor abordæri de
management øi marketing (+1,06 puncte procentuale), øi s-a diminuat în cazul pregætirii
resurselor umane (–1,3 puncte procentuale)
(graficul nr. 1).

PERCEPﬁIA IMM-URILOR ASUPRA
MEDIULUI DE AFACERI
SITUAﬁIA de ansamblu a mediului economic din România în 20112) este apreciatæ

Carta Albæ a IMM-urilor din România, CNIPMMR, 2011
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Graficul nr. 2. Aprecieri cu privire la evoluﬂia de ansamblu a mediului de afaceri din România

Graficul nr. 3. Oportunitæﬂile de afaceri în 2010 øi 2011
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ca fiind stânjenitoare dezvoltærii afacerilor în
69,61% din IMM-uri, neutræ în 22,66% øi favo rabilæ afacerilor în 7,73%. Cu toate cæ aceste
aprecieri sunt nefavorabile, se constatæ o uøoaræ ameliorare faﬂæ de anul 2010, când mediul economic era apreciat ca fiind favorabil
în 3,91% dintre IMM-uri, neutru în 18,90%
øi stânjenitor dezvoltærii afacerilor în 78,13%
(graficul nr. 2). De asemenea, îmbunætæﬂirea
încrederii întreprinzætorilor într-o dinamicæ
economicæ pozitivæ pe termen scurt este reflectatæ în estimarea evoluﬂiei mediului eco nomic în anul 2012: 27,35% dintre IMM previzioneazæ un mediu favorabil afacerilor øi doar
31,29% unul stânjenitor dezvoltærii.

PRINCIPALELE OPORTUNITÆﬁI
DE AFACERI
PENTRU IMM-URI
PRINCIPALELE oportunitæﬂi în afaceri pentru 2011 identificate de IMM-uri sunt: creø terea vânzærilor pe piaﬂa internæ (74,08%),
asimilarea de noi produse (48,27%), pene trarea pe noi pieﬂe (47,58%), realizarea unui
parteneriat de afaceri (28,54%), utilizarea de
noi de tehnologii (28,03%), obﬂinerea unui
grant (15,12%) øi sporirea exporturilor (7,28%).
Alte surse ale oportunitæﬂilor identificate de
cætre 1,53% din IMM-uri sunt: deschiderea de
noi puncte de lucru, transparenﬂa licitaﬂiilor
publice, oferirea spre închiriere a spaﬂiilor,
reorganizarea/lichidarea unor activitæﬂi, atragerea de noi clienﬂi, relansarea creditærii, schimbarea locaﬂiei/spaﬂiului comercial în care se
desfæøoaræ activitæﬂile, atragerea de investiﬂii
pentru modernizare etc. Comparativ cu anul
trecut, modificærile esenﬂiale înregistrate au
fost: creøterea vânzærilor pe piaﬂa internæ a
crescut simﬂitor în importanﬂæ (+6,07 puncte
procentuale), iar realizarea unui parteneriat
de afaceri s-a diminuat ca amploare (–4,73
puncte procentuale) (graficul nr. 3).
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PRINCIPALELE DIFICULTÆﬁI
CU CARE SE CONFRUNTÆ
IMM-URILE
PRINCIPALELE dificultæﬂi cu care se confruntæ IMM-urile din România sunt: scæderea
cererii interne (semnalatæ de 67,77% dintre IMMuri), f i s c a l i t a t e a e x c e s i v æ (48,44%), i n f l a ﬂ i a
(44,40%), birocraﬂia (41,39%), corupﬂia (36,10%),
controalele excesive (31,15%), costurile ridi cate ale creditelor (27,80%), întârzierile la încasarea contravalorii facturilor de la firmele
p r i v a t e (27,52%), a c c e s u l d i f i c i l l a c r e d i t e
(25,53%), angajarea, pregætirea øi menﬂinere a
personalului (22,91%), instabilitatea relativæ
a monedei naﬂionale (21,15%), creøterea ni velului cheltuielilor salariale (19,56%), cali tatea slabæ a infrastructurii (15,86%), concu r e n ﬂ a p r o d u s e l o r d i n i m p o r t (14,38%), ne p lata facturilor de cætre instituﬂiile statului
(13,47%), scæderea cererii la export (5,06%),
obﬂinerea consultanﬂei øi trainingului nece sare firmei (4,09%), cunoaøterea øi adopta rea acquis-ului comunitar (1,82%).
Alte dific ultæﬂi identificate în 0,97% dintre
IMM-uri sunt: concurenﬂa neloialæ, costul foarte
ridicat al chiriilor spaﬂiilor comerciale, criza
economicæ, preﬂurile mari ale materiilor prime, scæderea nivelului de trai al populaﬂiei,
care se reflectæ în numærul redus de clienﬂi,
nedreptæﬂirea firmelor mici în raport cu organizaﬂiile mari de cætre organele fiscale, slaba
pregætire a funcﬂionarilor statului etc. Dupæ
cum se observæ în graficul nr. 4, comparativ
cu anul precedent s-au înregistrat uøoare amelioræri în cazul urmætoarelor dificultæﬂi: întârzierile la încasarea contravalorii facturilor
de la firmele private (–9,18 puncte procentuale), fiscalitatea excesivæ (–6,17 puncte procentuale), birocraﬂia (–5,68 puncte procentuale). În acelaøi timp se înregistreazæ øi o
înræutæﬂire a situaﬂiei, în urmætoarele cazuri:
inflaﬂia (+13,89 puncte procentuale), controalele excesive (+13,04 puncte procentuale),
corupﬂia (+10,24 puncte procentuale), an -
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Graficul nr. 4. Dificultæﬂile majore cu care s-au confruntat IMM-urile în 2010 øi 2009
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gajarea, pregætirea øi menﬂinerea personalu lui (+4,66 puncte procentuale).

ÎNREGISTRÆRI
ØI DESFIINﬁÆRI
DE COMERCIANﬁI
PERSOANE JURIDICE
LA SFÂRØITUL trimestrului 3 (T3) din 2011,
numærul total al comercianﬂilor activi persoane juridice era de 645.521, în creøtere cu
2,24% faﬂæ de T3 din 2010. Din perspectiva
dinamicii înmatriculærilor øi desfiinﬂærilor, situaﬂia trimestru la trimestru semnaleazæ o inversare de tendinﬂæ, astfel, dacæ în T3 2010,
av eam o descreøtere netæ de 6.887, în T3 201 1
creøterea netæ a fost de 6.689. Aceastæ evoluﬂie s-a realizat datoritæ acﬂiunii conjugate atât
a înmatriculærilor (+22,87% faﬂæ de nivelul
din T3 2010), cât øi a desfiinﬂærilor (–56,63%
faﬂæ de T3 2010). Aøa cum se observæ øi în
graficul nr. 5, în T4 2010 a fost punctul de
inflexiune, când numærul înmatriculærilor de
persoane juridice l-a depæøit pe cel al desfiinﬂærilor de persoane juridice (graficul nr. 5 øi
tabel).

EVALUAREA SEMESTRIALÆ
A SITUAﬁIEI DE ANSAMBLU
A IMM-URILOR
ÎN FIECARE semestru, Consiliul Naﬂional
al Întreprinderilor Private Mici øi Mijlocii din
România elaboreazæ Evaluarea semestrialæ a
situaﬂiei de ansamblu a IMM-urilor din România pentru semestrul anterior, utilizând 24
de indicatori economici øi un eøantion reprezentativ de întreprinzætori. Indicele intrepre norial, indicator de bazæ în evaluarea semestrialæ a situaﬂiei de ansamblu a IMM-urilor din
România în semestrul I din 2011, este calculat ca medie ponderatæ între Indicele mediu lui de afaceri, Indicele evoluﬂiei IMM-urilor
øi Indicele care reflectæ aprecierea întreprin zætorilor cu privire la situaﬂia firmei proprii.

❑

În semestrul I din 2011, I n d i c e l e
me diului de afaceri a înregistrat o
evoluﬂie de ansamblu nesatisfæcætoare, însumând 18 puncte. Privitæ în dinamicæ, situaﬂia
se prezintæ stagnantæ faﬂæ de semestrul I din
2010 (17 puncte). Acest indice are valoarea
maximæ de 100 de puncte øi se calculeazæ prin
Tabel

SITUAﬁIE ÎNREGISTRÆRI – DESFIINﬁÆRI COMERCIANﬁI PERSOANE JURIDICE
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Graficul nr. 5. Evoluﬂie înregistræri – desfiinﬂæri comercianﬂi activi persoane juridice

Graficul nr. 6. Evoluﬂia indicelui aprecierii întreprinzætorilor
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însumarea scorurilor corespunzætoare a 13
indicatori statistici: ritmul real de creøtere a
PIB-ului (4), rata inflaﬂiei (5), rata øomajului
(5), câøtigul salarial mediu lunar net (5), dinamica fiscalitæﬂii pe forﬂa de muncæ (0), dinamica impozitului pe profit (3 puncte), dinamica impozitului pe dividende (1), stabilitatea
cursului de schimb (–1), gradul de acoperire
a importului prin exporturi (1), rata dobânzii raportatæ la rata inflaﬂiei (4), dinamica mærimii investiﬂiilor stræine directe în România
(–2), riscul de ﬂaræ (0).

❑

Indicele evoluﬂiei IMM-urilor se bazeazæ pe evaluarea unui set de 11
indicatori, valoarea maximæ a acestuia fiind, de
asemenea, 100 de puncte. Indicatorii vizaﬂi au
fost: evoluﬂia numærului de societæﬂi comerciale înmatriculate la Registrul Comerﬂului (10),
evoluﬂia numærului de societæﬂi comerciale
radiate (10), Evoluﬂia numærului de IMM-uri
care au obﬂinut profit (1), evoluﬂia numærului
de IMM-uri care au înregistrat pierderi (2),
evoluﬂia datoriilor totale ale IMM-urilor (–1),
evoluﬂia cifrei de afaceri medii pe un IMM (1),
evoluﬂia profitului mediu pe un IMM (–1), evoluﬂia pierderii medii pe un IMM (2), evoluﬂia numærului mediu de salariaﬂi din IMMuri (2), evoluﬂia investiﬂiilor realizate de IMMuri (–1), evoluﬂia volumului exporturilor din
sectorul privat (2). În semestrul I din 2011,
Indicele evoluﬂiei IMM-urilor a înregistrat valoarea de 27 de puncte, ceea ce reflectæ o e voluﬂie de ansamblu satisfæcætoare a sectorului
de IMM-uri. Cu toate cæ evoluﬂia sectorului
IMM-urilor nu este una bunæ (45-70 puncte),
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notabil este faptul cæ, faﬂæ de semestrul I 2010
(–22 puncte), acest indice a înregistrat o ameliorare puternicæ.

❑

Indicele care reflectæ aprecierea în treprinzætorilor cu privire la situa ﬂia firmei proprii în semestrul curent comparativ cu semestrul anterior (maxim 100 de
puncte) a înregistrat valoarea de –10 puncte.
Aprecierile a 35% dintre întreprinzætori au
fost cæ situaﬂia economicæ a firmei lor este
mai bunæ decât în semestrul I din 2010, 20%
au declarat cæ este la fel, iar 45% au semnalat
o înræutæﬂire. Dinamica indicelui aprecierii
întreprinzætorilor din 2005 pânæ în prezent
este prezentatæ în graficul nr. 6, observându-se
o tendinﬂæ de ameliorare începând cu semestrul I din 2010.

❑

Indicele intreprenorial, care se obﬂine ca medie ponderatæ între indicele mediului de afaceri (40%), indicele evoluﬂiei IMM-urilor (50%) øi indicele referitor
la aprecierea întreprinzætorilor (10%), indicæ
în semestrul I din 2011 o evoluﬂie nesatisfæ cætoare a mediului de afaceri øi a sectorului
de IMM-uri (19,7 puncte). Acesta evidenﬂiazæ
totuøi o ameliorare a situaﬂiei, dat fiind faptul cæ în semestrul I din 2010 indicelele intreprenorial indica un nivel foarte nesatisfæcætor (–8,5 puncte).
prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu
preøedinte al Consiliului Naﬂional
al Întreprinderilor Private Mici øi Mijlocii
din România
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COMPONENTE ALE IMPLEMENTÆRII
STRATEGIEI FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE
PE PERIOADA 2011 – 2013
● cu proiecﬂii pânæ în anul 2015 ●

STRATEGIA Europa 2020, Programul de Convergenﬂæ
2011 – 2014, Programul Naﬂional de Reformæ 2011 – 2013,
precum øi toate celelalte mæsuri øi proiecﬂii strategice europene, naﬂionale øi sectoriale sunt tot atâtea instrumente
menite sæ consacre ieøirea României din criza economicofinanciaræ øi, totodatæ, sæ încerce sæ asigure o dezvoltare
sustenabilæ în anii care vor urma.
Prioritizarea coerentæ a cerinﬂelor contextului economic
øi social, a ﬂintelor propuse pentru reluarea creøterii eco nomice øi a nivelului de trai se constituie într-o provocare
permanentæ pentru actorii implicaﬂi fie ei din sfera guvernamentalæ, fie din cea privatæ.
directæ relaﬂie cu demersurile stra■ Întegice,
performanﬂele manageriale øi

economice ale oricæruia dintre actorii menﬂionaﬂi sunt determinate de modalitæﬂile gæsite pentru operaﬂionalizarea obiectivelor, politicilor,
acﬂiunilor øi mæsurilor asumate øi realizate.
Urmærind scopul principal al existenﬂei sale
instituﬂionale – asigurarea øi creøterea accesului la finanﬂare al întreprinderilor mici øi mijlocii –, Fondul Român de Contragarantare (FRC)
a demarat, începând cu al doilea semestru al
anului în curs, implementarea mæsurilor, ac-

ﬂiunilor øi obiectivelor asumate
prin documentul strategic,1)
prioritizate potrivit calendarului corespunzætor întocmit øi
aprobat.
ca instru■ Conceput
ment de lucru, adap-

tabil în funcﬂie de necesitæﬂi øi
oportunitæﬂi, Programul privind
obiectivele, acﬂiunile øi mæsurile corespunzætoare acestora, modalitæﬂile de
soluﬂionare, termenele øi responsabilii de implementare, ale Strategiei Fondului Român
de Contragarantare pentru perioada 2011 –
2013, se constituie, totodatæ, într-un real in strument analitic øi deopotrivæ de suport teh nic, reflectând preocupærile majore proprii la
nivel departamental øi managerial, în corelaﬂie cu tendinﬂele øi convergenﬂele partenerilor
tradiﬂionali ai Fondului Român de Contragarantare.

1) Viziunea øi obiectivele Fondului Român de Contragarantare – Strategia Fondului Român de Contragarantare
pentru perioada 2011 – 2013, cu proiecﬂii pânæ în anul 2015, prezentatæ pe larg în primul numær al Buletinului Fondului Român de Contragarantare.
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en■ Ptaerrefe, caﬂisoinstaermeaucluaidrdueluoipdeerarreegculemfon-

durile de garantare cu care Fondul Român de
Contragarantare are încheiate convenﬂii de
lucru, în scopul simplificærii mecanismelor de
acordare a contragaranﬂiilor øi adaptærii acestora cu mai mare operativitate la dinamica cererii de finanﬂare a IMM, ca primæ acﬂiune menitæ sæ asigure realizarea primului obiectiv prioritar al Strategiei, “Dezvoltarea accesului la finanﬂare a IMM prin creøterea numærului øi a volumului de contragaranﬂii, a numærului IMM
beneficiare øi a locurilor de muncæ susﬂinute
sau nou-înfiinﬂate”, a avut în vedere valorificarea concluziilor, analizelor øi rapoartelor, transmise de Fondul Român de Contragarantare øi
a informaﬂiilor rezultate din verificærile fæcute
la nivelul fiecærui fond de garantare, precum
øi a solicitærilor øi opiniilor formulate de cætre
acestea pentru perfecﬂionarea activitæﬂii.
S-a avut în vedere, pe de o parte, asumarea
unor mecanisme øi instrumente de “bune practici” utilizate de instituﬂii similare din UE, urmærindu-se în principiu perfecﬂionarea actualelor reglementæri proprii Fondului Român de
Contragarantare, iar, pe de altæ parte, cooperarea cu specialiøtii fondurilor de garantare partenere, pentru gæsirea celor mai bune soluﬂii
corespunzætoare, astfel cæ, pentru anul 2012,
sunt pregætite a fi lansate atât un nou set de
norme privind acordarea de ajutoare de minimis sub formæ de contragaranﬂie, cât øi o nouæ
convenﬂie-cadru de contragarantare, care va fi
încheiatæ cu fondurile de garantare partenere.

■

O mæsuræ necesaræ pentru perfecﬂionarea propriului cadru de reglementare o constituie, potrivit Strategiei, øi anali zarea gradului de utilizare a plafoanelor øi subplafoanelor alocate iniﬂial prin convenﬂiile de
contragarantare øi formularea de propuneri privind dimensionarea mai adecvatæ a plafoanelor øi subplafoanelor pe fiecare fond de garan-

tare, în concordanﬂæ cu potenﬂialul fiecæruia
de susﬂinere a unui numær cât mai mare de
IMM. Mæsura a fost iniﬂiatæ încæ din luna iulie
a anului 2011, când au fost aprobate o serie
de majoræri øi redistribuiri ale sumelor pentru
plafoanele de contragarantare alocate iniﬂial
prin convenﬂiile de contragarantare, mæsuri de
adecvare ce s-au impus ca urmare a înregistrærii, la mijlocul anului 2011, a unor grade de
utilizare a plafoanelor iniﬂiale foarte mari sau,
dupæ caz, foarte mici.
Continuarea øi finalizarea acﬂiunii de analizæ øi elaborarea de propuneri privind dimensionarea plafoanelor în perspectiva anului 2012
este în curs de realizare, fiind în strânsæ legæturæ cu corelarea datelor comunicate de fondurile de garantare cu privire la acordærile de
contragaranﬂii øi la solicitærile de executare a contragaranﬂiilor (prognozate atât pentru trimestrul IV 2011, cât øi pentru întregul an 2012),
cu elaborarea propunerilor de venituri øi cheltuieli pentru anul 2012 øi cu evaluarea impactului acestor date asupra capacitæﬂii de expunere a Fondului Român de Contragarantare în
activitatea de contragarantare.

■

Îmbunætæﬂirea øi perfecﬂionarea activitæﬂii de contragarantare în scopul
creøterii economice în mediul rural, ca acﬂiune
necesaræ rezultatæ inclusiv din consultærile avute de specialiøtii Fondului Român de Contragarantare cu reprezentanﬂi ai antreprenorilor din sectorul agriculturii primare, pe parcursul evenimentelor de promovare2) pe care
Fondul Român de Contragarantare le-a organizat în primul trimestru al anului 2011, a fost
realizatæ cu sprijinul Ministerului Agriculturii
øi Dezvoltærii Rurale, prin conceperea øi punerea în aplicare a unei norme specifice activitæﬂii de contragarantare a garanﬂiilor pentru producætorii agricoli, Fondului Român de Contragarantare alocându-i-se astfel un plafon de
ajutor de minimis în valoare de 300.000 euro.

2) Tehnologii øi produse de garantare øi contragarantare în sprijinul relansærii activitæﬂii de creditare – Buletinul
Fondului Român de Contragarantare, nr. 1, pag. 61.
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Norma reprezintæ o schemæ transparentæ
de ajutor de minimis3), prin care Fondul Român de Contragarantare contragaranteazæ garanﬂiile acordate de fondurile de garantare pentru creditele øi alte instrumente de finanﬂare
contractate de la bænci øi instituﬂii financiare
nebancare de cætre întreprinderile mici øi mijlocii active în sectorul producﬂiei primare de
produse agricole4).

■

În scopul creærii unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilitæﬂilor
actuale de dezvoltare economicæ a României
øi al stimulærii mediului de afaceri, prin înfiinﬂarea øi dezvoltarea de întreprinderi mici øi mijlocii, øi având în vedere efectele negative ale
crizei economice în ceea ce priveøte reducerea
numærului de operatori activi pe piaﬂæ, înæsprirea condiﬂiilor de creditare în general, creøterea dificultæﬂilor øi a riscurilor pentru începerea unei afaceri, în special pentru tinerii întreprinzætori, pentru stimularea spiritului antreprenorial al tinerilor, pentru dezvoltarea de noi
politici publice necesare relansærii economice,
reducerii øomajului øi asigurærii unor condiﬂii
mai bune pentru participarea tinerilor la viaﬂa
economicæ øi socialæ, Guvernul României a e mis O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinﬂærii øi dezvoltærii microîntreprinderilor de cætre întreprinzætorii tineri.
Consacrând aplicabilitatea politicii guvernamentale în sfera de lucru a obiectivelor øi
mæsurilor strategice proprii, Fondul Român
de Contragarantare împreunæ cu Fondul Naﬂional de Garantare a Creditelor pentru IMM
au operaﬂionalizat implementarea unei proce duri speciale privind aplicarea ordonanﬂei menﬂionate, prin elaborarea øi emiterea unei nor -

me specifice de contragarantare, fiind consolidat în acest sens øi parteneriatul instituﬂional
încheiat încæ din luna februarie a acestui an cu
Agenﬂia pentru Implementarea Proiectelor øi
Programelor pentru IMM.

■

Astfel, Norma nr. 4/2011 instituie o
schemæ transparentæ de ajutor de minimis5), prin care Fondul Român de Contragarantare contragaranteazæ garanﬂiile acordate
de fondurile de garantare pentru credite øi alte
instrumente de finanﬂare contractate de microîntreprinderile înfiinﬂate de cætre întreprinzætorii tineri (IMM) de la bænci øi instituﬂii financiare nebancare.
Microîntreprinderea înfiinﬂatæ de întreprinzætorul debutant reprezintæ, în sensul normei,
societatea comercialæ cu ræspundere limitatæ
care se încadreazæ în categoria microîntreprinderilor6) øi îndeplineøte condiﬂiile prevæzute
de O.U.G. nr. 6/2011.
Pentru creøterea ponderii microcreditærii
în structura øi volumul portofoliului creditelor
garantate în condiﬂii contragarantate, ca acﬂiune
conjugatæ de realizare a primului obiectiv prioritar al Strategiei, prin identificarea unui sistem
de facilitæﬂi øi a unor mecanisme simplificate
de acordare a contragaranﬂiilor pentru finanﬂærile care se situeazæ sub plafonul de 25.000
euro sau echivalent în lei, au fost demarate mai
multe mæsuri specifice menite sæ contribuie la
dezvoltarea oportunitæﬂilor de garantare øi contragarantare a microîntreprinderilor øi a dezvoltærii microcreditærii.
Au fost solicitate propuneri fondurilor partenere pentru identificarea soluﬂiilor cu impactul cel mai însemnat în accelerarea susﬂinerii microcreditærii øi pentru explorarea intere-

3) Acordarea contragaranﬂiilor în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea dispoziﬂiilor Regulamentului CE
nr. 1.535/2007 privind aplicarea articolelor 87 øi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producﬂiei de
produse agricole.
4) 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.
5) Cu respectarea dispoziﬂiilor Regulamentului CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 107 øi 108 din Tratatul
privind funcﬂionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
6) Conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinﬂærii øi dezvoltærii întreprinderilor mici øi mijlocii, cu modificærile ulterioare.
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sului acestora în majorarea valorii ajutorului
de minimis pentru microcredite, în corelaﬂie
cu o adaptare a primei de contragarantare la
gradul de risc al acestor finanﬂæri.

■

La nivel intern, au fost procesate in formaﬂiile acumulate în baza de date
proprie a Fondului Român de Contragarantare,
în vederea identificærii instituﬂiilor financiare
beneficiare de contragaranﬂii, în portofoliul cærora microcreditele deﬂin o pondere însemnatæ øi, totodatæ, identificarea intermediarilor
financiari specializaﬂi în microfinanﬂare, care
opereazæ pe piaﬂa româneascæ, øi a unui minim
de informaﬂii referitoare la activitatea acestora,
precum øi a identificærii domeniilor predilecte
în care opereazæ microfinanﬂarea pe piaﬂa financiaræ din România.
La invitaﬂia lansatæ, în luna septembrie, de
cætre Fondul Român de Contragarantare fondurilor de garantare partenere de a se alætura
în procesul de identificare a unor produse pentru sprijinirea microîntreprinderilor, pânæ în
prezent a ræspuns pozitiv Fondul Român de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinzætorii
Privaﬂi.
Având în vedere propria analizæ efectuatæ
asupra pieﬂei financiare din Romania, din care
a reieøit faptul cæ bæncile comerciale nu manifestæ, cel puﬂin momentan, un interes major în
a dezvolta produse dedicate microîntreprinderilor, în cursul lunii noiembrie, Fondul Român
de Contragarantare a lansat invitaﬂia de a fi
alæturi în demersul de dezvoltare a unui program specific microcreditærii principalelor in stituﬂii financiare nebancare specializate în
mi crofinanﬂare, în funcﬂie de sugestiile øi propunerile acestora, urmând a se definitiva propunerea efectivæ de produs.

■

De asemenea, pentru începutul anului 2012 este avutæ în vedere reali zarea unui studiu specializat referitor la politi-

cile de microfinanﬂare, garantare øi contragarantare a microcreditelor la nivelul UE øi, totodatæ, realizarea unor fiøe de produs de contragarantare care sæ asigure dezvoltarea segmentului de microfinanﬂare øi care sæ ofere Fon dului Român de Contragarantare posibilitatea
de a obﬂine calitatea de intermediar, în cadrul
programelor specifice dezvoltate la nivelul UE
în acest domeniu.

■

Obiectivul prioritar al Strategiei “Perfecﬂionarea schemelor de ajutor øi a
normelor de aplicare ale acestora” în corelaﬂie
cu dinamica legislaﬂiei europene øi naﬂionale
în materia ajutorului de stat este pus în valoare
în primul rând prin recalibrarea sistemului de
operare al Fondului Român de Contragarantare din perspectiva politicilor europene de
reformare a intervenﬂiei statelor membre în
materia ajutorului de stat.
Pe cale de consecinﬂæ, armonizarea schemelor de ajutor de minimis în concordanﬂæ cu
dinamica legislaﬂiei europene în materia ajutorului de stat øi cu cerinﬂele de operare ale
Fondului Român de Contragarantare este realizatæ continuu, prin monitorizarea permanentæ a proiectelor de modificare a reglementærilor comunitare cu incidenﬂæ asupra activitæﬂii
Fondului Român de Contragarantare, în vederea clarificærii în timp util a mæsurilor de armonizare ce se impun.

■

Dezvoltarea øi diversificarea unor mecanisme øi instrumente dedicate creøterii accesului la finanﬂare a proiectelor care
ræspund criteriilor vizate de Competitiveness and
CIP)7), prin
Innovation Framework Programme (C
demararea unui parteneriat performant vizând
accesul la sursele øi instrumentele de operare
ale Fondului European de Investiﬂii (FEI), constituie o preocupare fundamentalæ øi permanentæ a Fondului Român de Contragarantare
în vederea atingerii obiectivului prioritar con-

7) Având drept ﬂintæ principalæ întreprinderile mici øi mijlocii, Programul-cadru pentru competitivitate øi inovaﬂie
sprijinæ activitæﬂile inovatoare (inclusiv eco-inovaﬂia), oferæ un acces mai bun la finanﬂare øi furnizeazæ servicii de asistenﬂæ pentru afaceri la nivelul regiunilor.
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stituit de dezvoltarea øi flexibilizarea facilitæﬂilor oferite în procesul de acces la finanﬂare a
IMM 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.

■

Pânæ în acest moment au avut loc
consultæri la nivel de specialiøti, în vederea încercærii de stabilire a unei prime runde
oficiale de întâlniri între structurile de management ale celor douæ instituﬂii, fiind avute în
vedere atât formularea unor propuneri pentru
iniﬂierea de parteneriate cu FEI prin programele acestuia dedicate susﬂinerii microîntreprinderilor, microfinanﬂærii etc., cum ar fi JEREMIE8), JASMINE8), EPMF10), precum øi cu
alte instituﬂii financiare internaﬂionale, vizând
contragarantarea activitæﬂilor care privesc proiectele ce ræspund criteriilor vizate de CIP øi
de Strategia Europa 2020, cât øi implementarea unui parteneriat specializat cu FEI, pentru
acordarea de contragaranﬂii care acoperæ pânæ
la 100% din valoarea garanﬂiei pentru proiecte
inovative ale IMM.

■

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 perfecﬂionare a poten-

ﬂialului sæu de viabilitate economicæ øi managerialæ.

■

Din anul 201011), Fondul Român de
Contragarantare este membru al Asociaﬂiei Europene a Societæﬂilor Mutuale de Garantare (AECM), asociaﬂie care reuneøte 36 de
instituﬂii de garantare si contragarantare din
22 de ﬂæri membre UE øi Turcia, care are ca
principale obiective promovarea instrumentelor de garantare-contragarantare pentru IMM,
reprezentare a intereselor sectorului în dialogul cu instituﬂiile europene øi internaﬂionale øi
asigurarea schimbului de informaﬂii øi bune
practici în domeniu între membrii sæi.

■

În vederea consolidærii poziﬂiei Fondului Român de Contragarantare în
cadrul AECM, pentru o mai bunæ reprezentare
de cætre aceasta a intereselor Fondului Român
de Contragarantare în faﬂa instituﬂiilor europene øi a organismelor internaﬂionale, a fost
luatæ decizia de depunere, împreunæ cu cei lalﬂi reprezentanﬂi ai României în AECM, a can didaturii pentru organizarea în anul 2012 a
Conferinﬂei øi a seminarului anual al Asociaﬂiei
la Bucureøti, mæsuræ realizatæ cu ocazia participærii la Tallinn în cadrul Adunærii Anuale a
AECM din 9 – 11 iunie a.c. øi fructificatæ în
mod deosebit prin obﬂinerea aprobærii solicitate
pentru co-organizarea Adunærii Anuale din 2012.

■

Pentru dezvoltarea cooperærii cu instituﬂii øi organisme de garantare øi
contragarantare din ﬂærile membre UE øi ale
altor state cu experienﬂæ în domeniu, valorificarea potenﬂialului øi oportunitæﬂilor oferite de

8) Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Resurse europene comune pentru microîntreprinderi øi întreprinderi mici øi mijlocii) permite statelor membre sæ utilizeze fonduri structurale pentru a sprijini
întreprinderile mici øi foarte mici. În unele ﬂæri din UE, furnizorii de microcredite beneficiazæ de garanﬂii, credite øi
garanﬂii de participare la capital.
9) Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe (Acﬂiunea comunæ în sprijinul instituﬂiilor de
microfinanﬂare din Europa) dezvoltæ capacitatea furnizorilor de microcredite øi îi ajutæ sæ devinæ operatori viabili øi
durabili pe piaﬂa creditelor.
10) European Progress Microfinance Facility (Instrumentul european de microfinanﬂare Progress –
microfinanﬂarea Progress) a fost lansat în 2010, pentru a facilita accesul întreprinderilor mici la microcredite (împrumuturi mai mici de 25.000 de euro).
11) Fondul Român de Contragarantare a fost declarat deplin operaﬂional la data de 4 martie 2010.

42

Buletinul Fondului Român de Contragarantare

Implementarea Strategiei Fondului Român de Contragarantare
AECM în scopul asumærii instrumentelor de
bune practici øi a experienﬂelor relevante pe
plan european øi internaﬂional – obiectiv important al Strategiei –, Fondul Român de Contragarantare are în vedere participarea la eve nimente de specialitate reprezentative, organizate de instituﬂiile de garantare øi contragarantare din ﬂæri europene øi alte state, la iniﬂiativa acestora, cu scopul de a dezvolta comunicarea øi a promova mecanismele de operare
øi experienﬂa Fondului Român de Contragarantare în exteriorul României øi pentru consolidarea cooperærii cu instituﬂiile similare din UE.

■

În contextul mæsurii strategice de
utilizare a oportunitæﬂilor AECM de
platformæ pentru schimbul de bune practici în
domenii øi mecanisme specializate ale garantærii/contragarantærii, prin participarea la grupe
de lucru, seminarii, sesiuni de training, precum
øi la alte evenimente ad-hoc pe diferite subiecte
de interes ale Fondului Român de Contragarantare, sunt luate în considerare, pe de o parte,
participarea la grupurile de lucru, în special la
cele dedicate problematicilor de ajutor de stat,
legislaﬂie financiar-bancaræ, statisticæ, fonduri
structurale, agriculturæ, export ø.a., iar, pe de
altæ parte, propunerile rezultate din rapoartele de deplasare ce urmeazæ a fi diseminate operativ în cadrul compartimentelor de specialitate ale Fondului Român de Contragarantare,
în vederea îmbunætæﬂirii instrumentelor øi mecanismelor de garantare/contragarantare.

■

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 actualizare permanentæ ale acestora, de gradul
de interoperabilitate cu ceilalﬂi parteneri, de
standardele de lucru øi conøtiinﬂa profesionalæ
a personalului.
Pentru implementarea unui sistem informatic integrat de tip Enterprise Resources Planning,
având structuræ, arhitecturæ øi modele de operare specifice mecanismelor øi instrumentelor
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utilizate de Fondul Român de Contragarantare
øi de fondurile de garantare cu care acesta are
convenﬂii de lucru, sunt aproape de finalizare
mai multe mæsuri specifice care prevæd, printre altele, asigurarea condiﬂiilor de interoperabilitate a sistemului informatic al Fondului Român de Contragarantare cu sistemele informatice ale instituﬂiilor cu care acesta are convenﬂii
de lucru, prin realizarea de protocoale specifice øi, implicit, instruirea personalului Fondului Român de Contragarantare øi a reprezentanﬂilor instituﬂiilor partenere cu privire la principiile de operare ale sistemului informatic propriu Fondului Român de Contragarantare.

■

Pentru dezvoltarea øi diversificarea
comunicærii øi a relaﬂiilor instituﬂionale cu fondurile de garantare, bæncile, mediul de afaceri, presa øi autoritæﬂile publice, în
scopul diseminærii conﬂinutului øi a dinamicii
mecanismelor øi instrumentelor de operare proprii, prin perfecﬂionarea mecanismelor de comunicare intra øi extra instituﬂionalæ cu actorii
implicaﬂi, Fondul Român de Contragarantare
øi-a asigurat prezenﬂa, în calitate de invitat,
partener sau chiar co-organizator la mai multe
evenimente specifice, dintre care meritæ menﬂionate:
■ Conferinﬂa “Soluﬂii pentru eficientizarea
IMM/Soluﬂii pentru dezvoltarea infrastructurii
IT&C”, Bucureøti – 28 septembrie 2011;
■ Conferinﬂele “MediafaxTalks”: 4 – 5 octombrie 2011 – Financial Forum (BNR) øi 18
octombrie 2011 – Talks about Agriculture;
■ Conferinﬂa Naﬂionalæ dedicatæ finanﬂærii
IMM – 20 octombrie 2011, Bucureøti;
■ “Topul Naﬂional al Firmelor Private din
România – 2010”, ediﬂia a XIX-a, 4 noiembrie
2011, Palatul Parlamentului, precedat de masa
rotundæ cu tema “Dezvoltarea sectorului de IMM
din România pe baza prevederilor Strategiei
UE 2020”.
Demn de menﬂionat este øi faptul cæ, în cadrul a douæ dintre evenimentele menﬂionate,
Fondul Român de Contragarantare a primit din
partea organizatorilor distincﬂii pentru activitatea întreprinsæ în sprijinul sectorului IMM.
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realizarea obiectivului prioritar
■ Pentru
al Strategiei referitor la consolidarea ges-

tiunii economice proprii, a mecanismelor de prudenﬂialitate, asigurarea capacitæﬂii de platæ a Fondului Român de Contragarantare pentru efectele
ce decurg din producerea riscului øi îmbunætæﬂirea logisticæ a Fondului Român de Contragarantare a fost înfiinﬂat Comitetul de risc øi investiﬂii, care este o structuræ organizatoricæ cu caracter permanent, cu atribuﬂii de examinare, avizare øi acordare de consultanﬂæ specializatæ în
domeniul politicilor de risc øi al investiﬂiilor Fondului Român de Contragarantare.
Comitetul de risc øi investiﬂii are, printre altele, ca atribuﬂii:
■ elaborarea de propuneri pentru politici
coerente privind investiﬂiile de plasament øi
managementul riscurilor asociate acestora;
■ formularea de propuneri pentru optimizarea structurii de plasamente, care sæ ofere
maxim de profitabilitate øi lichiditate, limitând
pe cât posibil riscurile asociate;
■ elaborarea de proceduri øi reguli de operare în tranzacﬂiile privind investiﬂiile de plasament øi stabilirea unor limite de toleranﬂæ pentru riscurile asociate acestora;
■ monitorizarea evoluﬂiei øi a tendinﬂele
pieﬂelor financiare;
■ analiza permanentæ a investiﬂiilor de portofoliu, propunând noi achiziﬂii sau vânzæri de
titluri;
■ monitorizeazæ portofoliul de titluri pe
scadenﬂe øi monede;
■ analizeazæ øi monitorizeazæ conformarea
Fondului Român de Contragarantare la reglementærile referitoare la administrarea activelor øi pasivelor øi face recomandæri corespunzætoare atunci când este cazul;
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■ avizeazæ propunerile de modificare/completare a normelor øi procedurilor privind activitatea de trezorerie ale Fondului Român de
Contragarantare;
■ analizeazæ øi monitorizeazæ lichiditatea
Fondului Român de Contragarantare;
■ formularea de recomandæri referitoare la
acﬂiunile pe care le consideræ oportune øi necesare pentru a menﬂine performanﬂa plasamentelor øi nivelurile de risc adecvate, în cazul
modificærii condiﬂiilor din piaﬂæ ori apariﬂiei
altor factori externi care pot afecta rentabilitatea plasamentelor sau genera riscuri mai mari
decât cele estimate;
■ evaluarea permanentæ a nevoii de lichiditate a Fondului øi elaborarea de scenarii de
stres, în funcﬂie de care poate propune modificæri în structura de plasamente, cu evaluarea
impactului acestora în ceea ce priveøte profitabilitatea;
■ avizeazæ propunerile privind politicile
de administrare a riscurilor semnificative în
activitatea Fondului Român de Contragarantare;
■ avizeazæ propunerile de norme øi proceduri în domeniul administrærii riscurilor semnificative în cadrul Fondului Român de Contragarantare, precum øi propunerile de amendare a celor existente;
■ avizeazæ limitele de expunere la riscul de
contragarantare pentru diferite sectoare economice, regiuni geografice, produse de contragarantare specifice, categorii de beneficiari etc.
Vasile COMAN
membru al Directoratului
Fondului Român de Contragarantare
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MICROCREDITAREA –
ÎN SPRIJINUL CREØTERII ECONOMICE
ØI AL OCUPÆRII FORﬁEI DE MUNCÆ
CRIZA datoriilor în zona euro a început în 2010 øi s-a transformat în cea mai
mare ameninﬂare la adresa economiilor europene, fiind øi cea mai mare provocare
de la adoptarea monedei unice. În prezent, liderii europeni încearcæ gæsirea unei
soluﬂii pentru criza datoriilor suverane øi salvarea euro. Planurile includ mæsuri suplimentare de reducere a dezechilibrelor fiscale øi a datoriei de stat la nivel macroeco nomic, însæ pot fi luate în considerare øi mæsuri la nivel microeconomic.
Între acestea se poate lua în considerare øi microcreditele. Deøi microcreditele prezintæ numeroase forme øi îndeplinesc diferite roluri, în statele membre øi în
regiunile din Uniunea Europeanæ ele sunt folosite adesea ca mijloc de încurajare a
creøterii activitæﬂilor independente, precum øi a înfiinﬂærii øi dezvoltærii de microîntreprinderi. În multe cazuri, acest lucru este coroborat cu eforturile de promovare a
trecerii de la øomaj la activitæﬂi independente. Ca atare, microcreditele pot avea un
rol important în realizarea strategiei de la Lisabona, pentru creøtere economicæ øi
locuri de muncæ, precum øi în promovarea incluziunii sociale.
Poate fi consideratæ microcreditarea soluﬂia pe termen mediu øi lung pentru
redresarea economiei?

DEFINIﬁII

■

Microîntreprindere. Comisia Europeanæ consideræ microînterprinderea ca fiind “orice întreprindere cu mai puﬂin de
10 angajaﬂi øi o cifræ de afaceri sub 2 milioane
euro”.1)

■

Microcreditul. Termenul de “microcredit” este definit în diverse moduri,
în funcﬂie, mai ales, de scopul urmærit sau de
1)

tipul beneficiarului. Acest lucru se datoreazæ
faptului cæ nu existæ o definiﬂie oficialæ a termenului.
La nivel european, definiﬂia microcreditelor se concentreazæ pe microbusiness øi antreprenori care au acces limitat la creditele bancare convenﬂionale. Aceastæ definiﬂie este inclusæ în Comunicarea Comisiei “O iniﬂiativæ
europeanæ de dezvoltare a microcreditelor în
sprijinul creøterii economice øi ocupærii forﬂei
de muncæ”.

Definition of Microenterprise: http://www.european-microfinance.org/definition_en.php
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CE nu a definit în mod clar grupurile-ﬂintæ,
deoarece nu s-a concentrat nici asupra start-upurilor øi microîntreprinderilor øi nici asupra întreprinderilor øi persoanelor fizice excluse de
la finanﬂare.
Aceste douæ grupuri-ﬂintæ au cerinﬂe diferite øi, prin urmare, necesitæ soluﬂii financiare
adaptate.
Începând cu luna noiembrie 2007, Direcﬂia
Generalæ pentru Politicæ Regionalæ este responsabilæ pentru punerea în aplicare a acestei iniﬂiative. Scopul principal al Comisiei este dezvoltarea sectorului non-bancar ce activeazæ în
domeniul microfinanﬂærii.2)
Microfinanﬂarea este definitæ ca fiind “furnizarea de servicii financiare, ca de exemplu credite, produse de economisire øi de asigurare
pentru persoane fizice sau comunitæﬂi defavorizate, care sunt de obicei nedeservite sau insuficient servite de cætre instituﬂiile financiare
tradiﬂionale”.3)
În UE “microfinanﬂarea” øi “microcreditarea”
sunt utilizate alternativ, întrucât microcreditul
este principalul segment al sectorului microfinanﬂærii.
Microfinanﬂarea include nu numai microcreditele, ci øi produsele de economisire, asiguræri, servicii de dezvoltare a afacerilor, leasing.
În conformitate cu “Iniﬂiativa europeanæ de
dezvoltare a microcreditelor în sprijinul creøterii economice øi ocupærii forﬂei de muncæ”,
microcreditul, în context european, înseamnæ
un împrumut de maximum 25.000 euro. Acesta este creat pentru microîntreprinderi “care
au cu mai puﬂin de 10 angajaﬂi” (reprezentând
aproximativ 91% din totalul întreprinderilor
europene), precum øi pentru “persoanele defavorizate” (øomerii sau persoanele inactive,
cei care primesc asistenﬂæ socialæ, imigranﬂii
etc.), care doresc sæ înceapæ activitæﬂi independente, dar nu au acces la servicii bancare tradiﬂionale.

urnizorii de microcredite sunt con■ Fsideraﬂi
a fi organizaﬂiile non-guverna-

mentale, fundaﬂiile, agenﬂiile guvernamentale,
bæncile de economii, cooperativele, casele de
ajutor, instituﬂiile financiare comunitare de
dezvoltare øi instituﬂiile financiare nebancare.
Aceastæ multitudine derivæ din diversitatea cadrului legislativ din fiecare ﬂaræ. În conformitate cu lucrarea “Prezentare generalæ a sectorului de microcreditare în Uniunea Europeanæ”,
publicatæ de cætre European Microfinance Network (EMN) în iunie 2010, organizaﬂiile non
guvernamantale øi fundaﬂiile reprezintæ marea
majoritate a furnizorilor de microcredite, urmate de alte tipuri de instituﬂii financiare (graficul nr. 1).

ISTORIC
MICROFINANﬁAREA se bazeazæ pe “încrederea în creditare, clæditæ pe sisteme vechi de
secole”, însæ segmentul modern de microfinanﬂare a apærut ca instrument economic de
dezvoltare în anii ’70. S-a dezvoltat în anii ’80
øi ’90 øi este acum implementatæ cu succes în
întreaga lume: Asia, Pacific, Africa, Latin America øi, recent, în Europa. Implementatæ în Eu ropa de Est, dupæ cæderea Zidului Berlinului,
microfinanﬂarea reprezintæ astæzi un sector dinamic. Cu un sector bancar în formare øi destul de greoi, microfinanﬂarea s-a dovedit a fi
capabilæ sæ ofere suport tranzitoriu pentru acoperirea nevoilor populaﬂiei. Pe lângæ ONG-uri
øi instituﬂii de microfinanﬂare, bæncile comerciale au început a fi interesate în a oferi credite
categoriilor defavorizate.
Astfel, sectorul microfinanﬂærii în Europa de
Est continuæ sæ se dezvolte øi sæ devinæ mai
bine structurat. În Europa de Vest, acest sector
ræmâne destul de restrâns, în ciuda interesului
crescând datorat potenﬂialului. Deøi microfi-

2) Comunicarea Comisiei cætre Consiliul European, Parlamentul European, Comitetul Economic European øi Comitetul regiunilor “O iniﬂiativæ europeanæ de dezvoltare a microcreditelor în sprijinul creøterii economice øi ocupærii
forﬂei de muncæ”, Bruxelles, 13.11.2007
3) Definiﬂia microfinanﬂærii: definiﬂia comunæ a Fondului Monetar Internaﬂional, Bæncii Mondiale øi a Naﬂiunilor Unite
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Alte tipuri Instituﬂii
ONG
Instituﬂii
Uniuni
Fundaﬂii de instituﬂii financiare financiare de credit
nebancare comunitare
de dezvoltare

Bænci
de
economii

Bænci

Agenﬂii
guvernamentale

Graficul nr. 1. Ponderea microîntreprinderilor dupæ tipul instituﬂiei
nanﬂarea are rædæcini adânci prin instituﬂii ca
Raiffeisen Bank în Germania, organizaﬂiile caritabile în Anglia sau cooperativele “Casse ruralie” în Italia, aceasta este un fenomen destul
de recent în aceastæ regiune. Microfinanﬂarea
este perceputæ în Europa de Vest ca un instrument pentru creøterea economicæ øi coeziune
socialæ. Multe afaceri mici øi familii nu au acces la servicii financiare, în ciuda existenﬂei unui
sistem bancar dens øi dezvoltat.4)

DE CE MICROFINANﬁARE
ØI MICROCREDITE?
MOTIVUL principal pentru care existæ microfinanﬂare este nevoia de a oferi instrumente
de finanﬂare atât pentru categoriile excluse social, cât øi pentru microîntreprinderi. Segmentul de piaﬂæ pentru microcredite este riscant,
din cauza mai multor factori, øi anume:
– din punct de vedere social: inexistenﬂa
unui venit regulat, øomaj, istoric de creditare nefavorabil, analfabetism etc. Persoanele în cauzæ sunt, de obicei, considerate de cætre bænci a fi non-acceptabile
bancar øi pot ajunge la incluziunea so4)

cialæ øi la reintegrarea pe piaﬂa muncii
doar datoritæ instituﬂiilor de microfinanﬂare, care sunt, în principal, considerate
a fi organizaﬂii non-profit;
– din punct de vedere comercial: întreprinderi nou create (start-up), activitæﬂi
independente, microîntreprinderi.

■

Segmentul de piaﬂæ al microcreditelor este numit “aproape acceptabil
bancar”. Lipsa accesului la finanﬂare se datoreazæ lipsei garanﬂiilor, lipsei experienﬂei antreprenoriale sau lichiditæﬂii scæzute. De obicei,
instituﬂiile de credit le furnizeazæ resursele financiare necesare, însæ, cu toate acestea, este
destul de dificil pentru ei de a obﬂine accesul
la credite. Bæncile care øi-au dezvoltat produse
de microcreditare încearcæ sæ închidæ decalajul financiar.

■

Microcreditele sunt recunoscute a fi
un instrument important pentru creøterea economicæ, crearea de locuri de muncæ
øi combaterea excluderii financiare. Prin urmare, microfinanﬂarea poate fi væzutæ din trei
abordæri diferite:

www. european-microfinance.org/historiquemicrofinance.php
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– abordarea socialæ, ceea ce înseamnæ
lupta împotriva excluderii sociale øi financiare, reducerea øomajului øi sprijinirea reintegrærii în societate a cetæﬂenilor excluøi;
– abordarea economicæ, care defineøte
microfinanﬂarea ca factor economic øi,
prin urmare, ca un instrument de creøtere economicæ;
– mijloc de dezvoltare, care este un instrument de ajutor pentru ﬂærile în curs
de dezvoltare.

DIVERSE OBIECTIVE
ALE MICROFINANﬁÆRII
ÎN DOMENIUL microfinanﬂærii existæ sco puri øi obiective diferite. Furnizorii de microcredite pot avea o abordare socialæ (care are
ca scop realizarea incluziunii sociale øi reintegrarea pe piaﬂa muncii) sau sunt orientaﬂi comercial (ceea ce presupune furnizarea de microcredite pentru antreprenorii care nu sunt atractivi în calitate de clienﬂi pentru bænci, din
diferite motive – lipsa de garanﬂii, lipsa de experienﬂæ etc.) øi existæ, desigur, microcredite,
care sunt folosite ca ajutor pentru dezvoltare
în ﬂærile în curs de dezvoltare. Aceøti furnizori
ar putea fi bæncile sau alte instituﬂii (non-bancare), dar toate au o ﬂintæ comunæ, øi anume
creøterea nivelului de incluziune financiaræ în
Europa.
În plus, am putea spune cæ, în funcﬂie de
grupurile-ﬂintæ, modele øi definiﬂia microfinanﬂærii, produsele øi serviciile oferite diferæ. Din
perspectivæ socialæ, grupul-ﬂintæ prezintæ riscuri
mai mari, din cauza ratei de nerambursare mai
mare ca urmare a caracteristicilor acestui grup.
De obicei, furnizarea acestor tipuri de microcredite se face prin intermediul organizaﬂiilor
non-profit. În ceea ce priveøte perspectiva comercialæ, existæ riscuri mai mici de nerambursare în comparaﬂie cu cele ale grupului cu ﬂintæ
5)
6)
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socialæ. Cu toate acestea, riscul de neplatæ ræmâne mai mare decât cel pentru un credit obiønuit. Mai mult decât atât, sumele mici acordate øi costurile aferente fac microcreditarea
scumpæ øi oarecum neprofitabilæ. Aici, instituﬂiile de garantare au un rol specific de a reduce
riscurile øi costurile omniprezente în activitæﬂile de microfinanﬂare. Diferite perspective sunt
prezentate, în detaliu, în secﬂiunea de mai jos.

1. SOCIAL
ASTÆZI, microfinanﬂarea este de obicei consideratæ ca un instrument de incluziune socialæ. Înainte de a explica motivele øi modul în
care microfinanﬂarea poate fi væzutæ ca un instrument de ajutorare a persoanelor defavorizate, trebuie explicat care este semnificaﬂia excluderii sociale.
Reﬂeaua Europeanæ Anti-Særæcie (EAPN) urmeazæ definiﬂia datæ de CE exluderii sociale, ca
fiind “termenul utilizat pentru a evidenﬂia procesul prin care sunt împinøi indivizii la marginea societæﬂii, care limiteazæ accesul la resurse
øi oportunitæﬂi, reduce participarea acestora la
viaﬂa normalæ socialæ øi culturalæ, læsându-le
astfel sentimentul marginalizærii”.5) Prin urmare,
se pune întrebarea: cum poate microfinanﬂarea inversa o astfel de situaﬂie? Excluderea socialæ este indisolubil legatæ de excluderea financiaræ. Excluderea financiaræ este definitæ ca
“incapacitatea persoanelor fizice, gospodæriilor
sau grupurilor de a accesa servicii financiare
adecvate”.6) În opinia Reﬂelei Europene de Microfinanﬂare, microfinanﬂarea poate fi soluﬂia
potrivitæ împotriva excluderii financiare øi sociale prin furnizarea de credite adecvate, produse de economisire øi alte produse sau servicii financiare. UE a adoptat câteva politici cu
privire la incluziunea socialæ, prin care se subliniazæ beneficiile microcreditelor de reducere
a særæciei, stimularea creøterii economice øi creøterea numærului de locuri de muncæ.

Definiﬂia excluziunii sociale: http://www.european-microfinance.org/definitionexclusionsociale_en.php
Definiﬂia excluziunii sociale: http://www.european-microfinance.org/definitionexclusionsociale_en.php
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diferite tipuri de excludere fi ■ Existæ
nanciaræ:

■ lipsa accesului la serviciile de tranzacﬂio-

nare:
– “nebancarizaﬂi”: persoane færæ nici un
cont bancar;
– “bancarizaﬂi marginali”: persoane care
au conturi bancare, dar care utilizeazæ puﬂin sau deloc aceste servicii;
■ lipsa accesului la credit:
– “excluøi de la creditare” – persoane
care sunt refuzate de cætre creditori pentru orice tip de credit;
– “exploataﬂi” – persoane care acceseazæ
creditele doar prin intermediul “rechinilor” la costuri inaccesibile;
■ lipsa accesului la servicii de asigurare;
■ lipsa accesului la produse de economisire.

■

Reseau Financement Alternatif a realizat în 25 de ﬂæri europene un studiu privind nivelul excluderii financiare. În ta belul anterior sunt prezentate datele rezultate
în 10 ﬂæri membre AECM, prin compararea activitæﬂii de microfinanﬂare în aceste ﬂæri cu indicatorii macroeconomici.

■

Problema cu microcreditele este cæ
bæncile solicitæ garanﬂii pentru a acorda credite. Cu toate acestea, printre alte
microîntreprinderi, întreprinderile nou create
sau persoanele inactive færæ garanﬂii øi sumele
mici acordate fac activitatea de microcreditare
neprofitabilæ.
Schemele sociale de microcredite au ca scop
incluziunea.

accesului la finanﬂare prin in■ Lipsa
termediul unor structuri bancare o-

biønuite poate avea urmætoarele cauze:
– lipsa experienﬂei antreprenoriale;
– lipsa garanﬂiilor;
– lipsa cadrului legal øi de cunoaøtere a
mediului de afaceri;
– condiﬂii dificile, cum ar fi ratele mari de
dobândæ, perioade scurte de rambursare.

■

Problema deficitului de microcredite
este cauzatæ de nivelul ridicat de risc
øi cost pentru bæncile creditoare. Astfel, garanﬂiile, contragaranﬂiile sau alte mæsuri de sprijin
pot ajuta pentru a asigura viabilitatea produselor de microcreditare, pentru cæ unii dintre
factorii importanﬂi care împiedicæ microcreditarea sunt, printre altele, lipsa de garanﬂii sau
de scrisori de garantare, antreprenori insuficient pregætiﬂi sau percepuﬂi cu un nivel de risc
ridicat, precum øi informaﬂii financiare inadecvate sau inexistente sau færæ planuri de afaceri.
Alﬂi factori depind, în general, de segmentul de piaﬂæ microcredit, spre exemplu – creditarea întreprinderilor nou create este consideratæ a fi mai riscantæ decât acordarea împrumuturilor întreprinderilor deja înfiinﬂate, ca urmare a faptului cæ lipsa de experienﬂæ, datele
financiare ale întreprinderii øi succesul modelului de afaceri sunt necunoscute.
În opinia CE, aceøti factori limiteazæ bæncile
“în capacitatea lor de a ajunge la tot grupul de întreprinzætori, care poate fi servit într-o populaﬂie
de 18 milioane de microîntreprinderi”.7)

INIﬁIATIVE EUROPENE
PENTRU SPRIJINIREA
MICROFINANﬁÆRII

2. COMERCIAL
MOTIVELE pentru excluderea financiaræ sau
blocarea accesului la finanﬂare sunt prezentate
în continuare.
7)
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LA SFÂRØITUL anului 2007, CE a emis o comunicare cætre Consiliul European, Parlamentul European, Comitetul Economic øi Social
European øi Comitetul Regiunilor, în care a

Microcredit Summit Campaign: State of the Microcredit Summit Campaign Report 2011
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subliniat dovada claræ a existenﬂei “unui decalaj între oferta øi cererea de microcreditare în
Europa”. Prin urmare, mai multe iniﬂiative UE
au fost lansate în urmætorii ani, având acelaøi
scop, øi anume creøterea economicæ øi incluziunea socialæ în Europa. Iniﬂiativele europene
pentru sprijinirea activitæﬂilor de microcreditare
øi instituﬂiile de microfinanﬂare sunt:

■

PROGRESS: instrumentul de microfinanﬂare “Progres pentru ocuparea
forﬂei de muncæ øi solidaritate socialæ” (EPMF),
pus în aplicare de Fondul Social European (FSE).
Acesta a fost înfiinﬂat pentru a sprijini financiar punerea în aplicare a obiectivelor Comisiei
Europene, sub supravegherea Direcﬂiei pentru
ocuparea forﬂei de muncæ, afaceri sociale øi incluziune, stabilite pentru a atinge obiectivele
Agendei sociale. Decizia a intrat în vigoare la 8
aprilie 2010. EPMF este o iniﬂiativæ pentru microfinanﬂare cu 200 milioane de euro finanﬂare
din partea CE øi BEI.
EPMF este accesibil organismelor publice øi
private care furnizeazæ produse de microfinanﬂare øi servicii la nivel naﬂional, regional sau
local în statele membre8). Estimarea UE este
cæ 100 de milioane de euro, puse la dispoziﬂie
prin intermediul EPMF, ar avea efect de levier
la peste 500 de milioane euro microcredite peste
8 ani. Suma de 25 milioane de euro, din totalul de 100 milioane euro, va fi disponibilæ pentru garantare, care a fost lansatæ în cadrul Acordului fiduciar øi de management (FMA) între Comisie øi FEI.
În fiecare an, 25 milioane euro vor fi puse
la dispoziﬂia EPMF, din 2010 pânæ în 2013.
Tipurile de acﬂiuni eligibile EPMF sunt: garanﬂii øi instrumente de împærﬂire a riscurilor,
instrumente de capitaluri proprii, instrumente
de debit øi de mæsuri de sprijin (de exemplu,
activitæﬂi de comunicare, monitorizare etc.).

■ JnAiSreMaINiEn:stAictuﬂiﬂuiinloera dceommuicnræofdineasnpﬂraijrie-

din Europa.
Programul JASMINE a fost înfiinﬂat de cætre
Uniunea Europeanæ, astfel încât sæ sprijine furnizorii de microcredit. “JASMINE este o iniﬂiativæpilot, care a fost dezvoltatæ de cætre DG REGIO
a Comisiei Europene (CE), Banca Europeanæ de
Investiﬂii (BEI) øi Fondul European de Investiﬂii
(FEI), pentru a oferi un sprijin eficient pentru promovarea microcreditelor în Uniunea Europeanæ”.
Programul a fost înfiinﬂat pentru a stimula capacitatea furnizorilor de microcredite/instituﬂiilor
de microfinanﬂare în diverse domenii, printre
care buna guvernanﬂæ, sistemele de informaﬂii,
managementul riscurilor øi planificarea strategicæ,
øi pentru a-i ajuta sæ devinæ operatori sustenabili øi viabili pe piaﬂa microcreditelor.

■

JEREMIE: Resurse europene comune
pe ntru microîntreprinderi øi întreprinderi mici øi mijlocii.
JEREMIE este o iniﬂiativæ a Comisiei Europene dezvoltatæ împreunæ cu Fondul European de Investiﬂii. Aceastæ iniﬂiativæ promoveazæ
utilizarea instrumentelor de inginerie financiaræ, pentru a spori accesul IMM-urilor la finanﬂare prin intervenﬂii din fondurile structurale. O sumæ estimatæ de 2,5 miliarde euro va
fi gestionatæ în cadrul JEREMIE, cu un efect de
multiplicare potenﬂial de 5. Etapa pregætitoare
este acum finalizatæ. Pe parcursul perioadei
2006 – 2007 au fost efectuate mai multe studii
axate pe evaluarea pieﬂei.
Astæzi, JEREMIE a început etapa operaﬂionalæ
în aproximativ 15 – 20 state membre ale UE.
ﬁærile UE pot folosi o parte a sumelor care le
sunt alocate din fondurile structurale europene
pentru a investi în instrumente reînnoibile, precum capitalul de risc, creditele sau fondurile de
garanﬂii. Aceste fonduri pot sprijini crearea unor
companii noi sau extinderea celor existente, ac-

8) Comunicarea Comisiei cætre Consiliul European, Parlamentul European, Comitetul Economic European øi Comitetul regiunilor “O iniﬂiativæ europeanæ de dezvoltare a microcreditelor în sprijinul creøterii economice øi ocupærii
forﬂei de muncæ”, Bruxelles, 13.11.2007
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Graficul nr. 2
cesul întreprinderilor (în special al IMM-urilor)
la capital de investiﬂii pentru modernizarea øi
diversificarea activitæﬂilor lor, dezvoltarea de produse noi, asigurarea øi extinderea accesului pe
piaﬂæ, cercetare øi dezvoltare pentru afaceri, transfer tehnologic, inovaﬂie øi antreprenoriat, modernizarea tehnologicæ a structurilor de producﬂie pentru a contribui la atingerea obiectivelor
unei economii cu emisii de carbon scæzute, investiﬂii productive care creeazæ øi salvgardeazæ
locurile de muncæ durabile.

■

CIP: Programul-cadru pentru competi tivitate øi inovaﬂie. Având drept ﬂintæ
principalæ întreprinderile mici øi mijlocii (IMM),
Programul-cadru pentru competitivitate øi
inovaﬂie (CIP) sprijinæ activitæﬂile inovatoare
(inclusiv eco-inovaﬂia), oferæ un acces mai bun
la finanﬂare øi furnizeazæ servicii de asistenﬂæ
pentru afaceri la nivelul regiunilor. Acesta
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încurajeazæ o mai bunæ adoptare øi utilizare a
tehnologiilor informaﬂiei øi comunicaﬂiilor øi
ajutæ la dezvoltarea societæﬂii informaﬂionale.
De asemenea, promoveazæ creøterea sporitæ a energiilor regenerabile øi eficienﬂa energeticæ. CIP are ca perioadæ de desfæøurare anii
2007 – 2013, cu un buget total de 3.621 milioane euro. CIP oferæ prin intermediul FEI
contragaranﬂii, co-garanﬂii pentru sistemele de
garantare øi garanﬂii directe (“garanﬂii UE”) pentru alﬂi intermediari. Scopul acestor tipuri diferite de garanﬂii este de a “acoperi portofoliile
financiare, inclusiv creditele sau leasingurile”.
Acest program oferæ, de asemenea, garanﬂii UE,
co-garanﬂii, contragaranﬂii instituﬂiilor de microfinanﬂare sau intermediarilor care au în portofoliu produse de microcreditare. Cu toate
acestea, activitatea de garantare a microcreditelor din cadrul acestui program este relativ
mic în comparaﬂie cu alte iniﬂiative UE.
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FAPTE ØI CIFRE
DESPRE MICROFINANﬁARE
A. LA NIVEL MONDIAL
POTRIVIT estimærilor organizaﬂiei PlaNetFinance, în 20069), “peste douæ miliarde de oameni nu au avut acces la serviciile financiare”.
Organizaﬂia a publicat mai multe cifre-cheie la
nivelul anului 2006, cum ar fi, de exemplu, cæ
150 de milioane de oameni au acces la finanﬂare prin intermediul instituﬂiilor de microfinanﬂare (IFM), din care 84% sunt femei øi 44,4%
aparﬂin celor mai særaci dintre særaci. În plus,
portofoliul total de credite a fost estimat la 30
miliarde dolari pentru acelaøi an, ceea ce înseamnæ cæ a existat o creøtere anualæ a activitæﬂilor de microfinanﬂare de peste 30%.10)
În 2009, Raportul de Stare a Summit-ului
de campanie Microcreditul 201111) a declarat
cæ peste 190 de milioane de clienﬂi au acces la
finanﬂare, din care 67,44% fac parte dintre cei mai
særaci, atunci când împrumutul a fost acordat.

B. ÎN EUROPA
ÎN RAPORTUL “Prezentare generalæ a sectorului de microcreditare în Uniunea Europeanæ”, publicat de cætre European Microfinance
Network (EMN) în iunie 2010, sunt cuprinse
statistici ale sectorului de microcreditare aferente anilor 2008 øi 2009, colectate de la 170
furnizori de microfinanﬂare din 21 ﬂæri din UE.

■

Ca istoric, Europa de Est prezintæ o
piaﬂæ mai maturæ, deoarece, mai mult
de 50% dintre instituﬂii øi-au început activitatea
de microfinanﬂare între 1980 øi 1996, în timp
ce în Europa de Vest acest procent este de
doar 15%. Ca volum, în ﬂærile Europei de Est
(Bulgaria, Croaﬂia, Estonia, Ungaria, Letonia,

Lituania, Polonia øi România) numærul total al
microcreditelor acordate a fost de 18.293 în
echivalent de 307 milioane euro, în timp ce în
ﬂærile Europei de Vest (Belgia, Finlanda, Franﬂa,
Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Elveﬂia øi Marea Britanie) numærul total al creditelor este de 51.027 în echivalent de 477 milioane euro. Aøadar, ﬂærile
din Europa de Est reprezintæ 26% din totalul
creditelor øi 40% din valoarea totalæ, în timp
ce ﬂærile din Europa de Vest reprezintæ 74% din
totalul creditelor øi 60% din valoarea totalæ.
Instituﬂiile care au acordat cel mai mare numær de microcredite sunt în Franﬂa, Germania
øi Spania, în Europa de Vest, øi Ungaria, România øi Bulgaria, în Est. La sfârøitul lui 2009, numærul de clienﬂi activi în UE a fost de 135.815.

■

În 2009, 27% dintre clienﬂii microcreditelor au fost femei, 13% au fost imigranﬂi øi minoritæﬂi etnice, 11% au fost tineri.
Creditul mediu acordat a scæzut de la 11.002
în 2007 la 9.641 în 2009. Media este mai ridicatæ în ﬂærile Europei de Est, datoritæ grupuluiﬂintæ, respectiv promovarea microîntreprinderilor øi IMM-urilor, în timp ce în Europa de Vest
media este mai micæ, deoarece ﬂinta o reprezintæ incluziunea socialæ øi financiaræ.

■

Performanﬂa financiaræ este slabæ în
acest sector. Cele mai folosite rate de
monitorizare sunt: rata de rambursare, expunerea la risc a portofoliului, write offs øi credite rescadenﬂate. În 2009, rata de rambursare
medie era de 63%, în scædere faﬂæ de sondajul
anterior. Media expunerii la risc a portofoliului a fost de 16% (2 puncte mai sus faﬂæ de
2007), media ratei write off a fost de 9,5% (cu
3,5 puncte mai mare decât în 2007) øi media
ratei de refinanﬂare a fost de 14% (cu 9 puncte
mai sus faﬂæ de 2007). Aceste descreøteri ale
ratelor de performanﬂæ operaﬂionalæ pot fi puse

9) PlaNet Finance este un important furnizor de servicii care contribuie la promovarea incluziunii financiare.
www.planetfinance.org
10) PlaNet Finance – the Microfinance Platform: Microfinance Fact Sheet 2006
11) Microcredit Summit Campaign: State of the Microcredit Summit Campaign Report 2011
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l de reglementare a urmat rit■ Cmuladrurapid
al schimbærilor din acest

pe seama impactului crizei economice øi financiare asupra sectorului de microfinanﬂare. Cei
mai performanﬂi financiar furnizori de microcredite sunt, în Europa de Est, în Bulgaria øi
România, datoritæ profilului lor pro-profit.

domeniu:
– Ordonanﬂa Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenﬂiilor de credit în
vederea administrærii fondurilor pentru
acordarea de microcredite;
– Legea Uniunilor de Credit nr. 266/2006
care reglementeazæ activitatea Caselor de
Ajutor Reciproc øi structura lor la nivel
naﬂional – Uniunea Naﬂionalæ a Caselor
de Ajutor Reciproc (UNCAR).

C. ÎN ROMÂNIA
ÎN ROMÂNIA, activitæﬂile de microfinanﬂare
au început cu mai mult de 15 ani în urmæ, când
prima instituﬂie de microfinanﬂare a lansat programul ei de finanﬂare a întreprinderilor micro,
mici øi mijlocii în România. În ultimii ani, acest
sector a evoluat rapid. A devenit mai eficient øi
productiv în a-øi îndeplini misiunea, øi anume
de a acorda sprijin øi servicii pentru antreprenorii care nu au avut acces la astfel de servicii.

■

Dupæ ce legea microfinanﬂærii a fost
adoptatæ în iulie 2005, Ministerul Finanﬂelor øi BNR au creat un mediu juridic pentru instituﬂiile financiare nebancare, care a fa-

14,23
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1,99
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2,41
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Graficul nr. 3. Evoluﬂia portofoliului de credite în funcﬂie de mærimea instituﬂiilor de microcreditare
Sursa: EUROM Consultancy and Studies: Referinﬂe ale microcreditærii în România, în 2008 – 2009
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vorizat accelerarea “comercializærii” sectorului.
Legea nr. 93/2009 privind instituﬂiile financiare
nebancare, adoptatæ de Parlamentul României
în mai 2009, este actualul cadru juridic pentru
toate activitæﬂile financiare dezvoltate de IFN –
leasing, credit ipotecar, credit de consum øi
microfinanﬂare. Banca Naﬂionalæ din România
este autoritatea de supraveghere a tuturor instituﬂiilor financiare nebancare (IFN).

■

Sectorul de microfinanﬂare din România este dominat de cætre IFN-uri
øi bænci. Existæ øapte IFN mature, cu mai mult
de 15 de ani de activitate (Express Finanﬂe,
OMRO, FAER SA, ROMCOM, LAM, Patria Credit øi good.bee), øi mai multe, recent aprobate
sau în curs de aprobare, în conformitate cu
legea IFN-urilor. Existæ o bancæ de microfinanﬂare specializatæ, Procredit Bank, care joacæ un
rol major în furnizarea de micro øi mici împrumuturi, øi existæ un numær mare de bænci comerciale care oferæ microcredite IMM-urilor, în
mod tradiﬂional: Banca Transilvania, Raiffeisen,
BCR øi Banca Româneascæ. În prezent, sectorul este în curs de transformæri majore, cu unele dintre cele mai mari instituﬂii de microcreditare încercând sæ se transforme în bænci,
iar cele mai mici cæutând oportunitæﬂi de fuziune.

■

În studiul EUROM “Referinﬂe ale microcreditærii în România 2008 – 2009 ”,
instituﬂiile financiare de microcreditare româneøti au fost segmentate, dupæ cum urmeazæ:
■ 11 instituﬂii, inclusiv UNCAR, au luat
parte la sondaj. Ele sunt toate înregistrate ca IFN;
■ 7 instituﬂii mature: Patria Credit, Express Finanﬂe, Good.bee România, Oportunitate Microcredit România, FAER, ROMCOM øi LAM au mai mult de 10 de ani de
activitate, sunt operaﬂional durabile øi,
în istoric, sunt mai mult orientate social,
servind nevoile antreprenorilor situaﬂi în
mediul rural øi pre-oræøenesc;
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■

3 IFM noi cu mai puﬂin de 5 ani de
operaﬂiuni: Aurora de credit, Fair Credit
House øi TOMIS, înregistrate dupæ punerea în aplicare a noului cadru juridic
pentru IFN, au o orientare mai comercialæ øi deservesc în principal clienﬂii din
mediul urban øi pre-oræøenesc;
■ UNCAR, având în portofoliu mai puﬂin
de 10% microcredite, a fondat Aurora pentru a creøte operaﬂiunile lor de microfinanﬂare.

■ Îanni2,0s0e9c,tîonruclomdepamraiﬂcierocfuinuanltﬂimariei drooi-

mân a cunoscut o contracﬂie semnificativæ în
ceea ce priveøte de numærul de debitori øi împrumuturi, ca o consecinﬂæ directæ a crizei economice øi financiare. Ca primæ reacﬂie la schimbærile mediului economic, cele mai multe instituﬂii au devenit mai mult adverse la risc øi
au restrâns activitatea de creditare, concentrându-se pe recuperarea creditelor neperformante. În acelaøi timp, atunci când primul øoc
al crizei de lichiditate a trecut øi instituﬂiile de
microfinanﬂare s-au hotærât a reporni creditarea, cererea de pe piaﬂæ a scæzut în mod semnificativ, deoarece antreprenorii au perceput
viitorul ca fiind prea nesigur pentru a lansa noi
investiﬂii.
În ceea ce priveøte numærul de credite active, cifrele de la sfârøitul anului 2009 aratæ,
de asemenea, o scædere importantæ în comparaﬂie cu anul precedent. Pentru instituﬂiile
mari, cæderea este de aproximativ 70%, care
aratæ ce mare impact a avut criza cu privire la
aceste instituﬂii, comparativ cu instituﬂiile mici
øi medii, pentru care scæderea a fost de aproximativ 40%. Un aspect important de menﬂionat
este mærimea creditului mediu, care a crescut
în 2009 comparativ cu 2007 pentru instituﬂiile
cu dimensiuni mari. O explicaﬂie poate fi faptul cæ acestea, fiind istoric mai mult orientate
social, în efortul lor de a reduce costurile de
operare, ca ræspuns la crizæ, au preferat sæ se
concentreze asupra creditelor mai mari. Portofoliul de credite brut a scæzut, de asemenea,
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Graficul nr. 4
Sursa: Carta Albæ a IMM-urilor din România 2011
pentru toate tipurile de instituﬂii de microfinanﬂare, deoarece majoritatea au redus creditarea øi au încercat sæ-øi consolideze portofoliile lor. În acelaøi timp, resursele disponibile
pentru creditare ale instituﬂiilor s-au redus.

■

În ceea ce priveøte impactul crizei asupra clienﬂilor, efectul cel mai important este de scædere în lichiditate, care a
influenﬂat microîntreprinderile în diverse moduri. Cele care au avut un împrumut s-au confruntat cu probleme la rambursarea creditului, care a determinat o creøtere semnificativæ
a nivelului de delincvenﬂæ pentru majoritatea
IFN. Microîntreprinderile care nu au avut
un credit înainte, dar care acum se confruntæ
cu probleme de lichiditate, au accesat credite,
deøi condiﬂiile de creditare au devenit mai stricte.
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■ DAlibnæ sataIMtiMst-iucrilileorcduipnrRinosmeânîniaC20ar1t1a,

microîntreprinderile (0 – 9 salariaﬂi), în numær
total de 560.248, înregistreazæ profit (39,7%),
8,8% nu au un rezultat nul, iar 51,5% au înregistrat pierdere. Cumulat, microîntreprinderile
cu non-profit (pierdere + rezultat nul) cumuleazæ 60,3% din totalul categoriei. Din totalul
microfirmelor profitabile peste 23% funcﬂioneazæ în regiunea Bucureøti-Ilfov øi circa 14%
în Nord Vest. Acest proces de polarizare a firmelor s-a accentuat an de an dupæ 2001.

■

Microîntreprinderile reprezintæ segmentul cel mai numeros al IMM-urilor (91,7%). Analiza microîntreprinderilor în
funcﬂie de tipurile de activitæﬂi CAEN pune în
evidenﬂæ:
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– o neconcordanﬂæ relativæ între ponderile numærului de firme øi ale cifrei de
afaceri pe activitæﬂi;
– faﬂæ de valoarea medie a cifrei de afaceri pe o microfirmæ (310,5 mii lei), firmele din industria energiei electrice øi
activitæﬂi conexe extracﬂiei realizeazæ valori semnificativ peste medie;
– o diversificare continuæ (de la an la
an) a obiectului de activitate la microîntreprinderi;
– o reducere a ponderii firmelor ce au
ca obiect de activitate comerﬂul, în favoarea altor servicii prestate întreprinderilor, construcﬂiilor, transporturilor tereste, industriei alimentare øi serviciilor
informatice, lucræri de geniu civil, activitæﬂi de tehnologia informaﬂiei;
– intrarea în clasamentul primelor 10
activitæﬂi, a microîntreprinderilor din agriculturæ, cu activitæﬂi de arhitecturæ øi
inginerie, tranzacﬂii imobiliare.

■

Distribuﬂia pe regiuni de dezvoltare
se prezintæ în graficul nr. 4. Informaﬂiile pun în evidenﬂæ faptul cæ ponderi de peste
10% în cifra de afaceri a sectorului deﬂin regiunile Nord Vest øi, evident, Bucureøti-Ilfov, care
se detaøeazæ la distanﬂæ (43,22%), în creøtere
cu 18% comparativ cu anul 2008, situaﬂie ce indicæ o continuare a procesului de polarizare.

■

În concordanﬂæ cu preocupærile la nivel european referitoare la susﬂinerea
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øi dezvoltarea segmentului microcreditærii, Guvernul României consideræ sectorul IMM un domeniu prioritar de dezvoltare al României øi a
inclus în Strategia Guvernamentalæ pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici øi mijlocii acﬂiuni øi mæsuri de susﬂinere a microîntreprinderilor øi de sporire a accesibilitæﬂii fondurilor de microcreditare. 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.
Sectorul IMM øi dezvoltarea acestuia au o
puternicæ relevanﬂæ pentru Fondul Român de
Contragarantare, întrucât microîntreprinderile,
întreprinderile mici øi mijlocii constituie beneficiarii prestaﬂiei sale. Fondul Român de Contragarantare este, aøadar, unul dintre susﬂinæ torii sectorului prin implicarea nemijlocitæ în
susﬂinerea financiaræ a dezvoltærii acestora. În
consecinﬂæ, Fondul Român de Contragarantare
øi-a propus sæ susﬂinæ microcreditarea prin dezvoltarea de mijloace øi instrumente specifice
acestui sector.
Alexandru VLASE,
director,
Direcﬂia Contragarantare
a Fondului Român de Contragarantare
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PRIVATIZAREA, MANAGEMENTUL PRIVAT
AL COMPANIILOR DE STAT
ØI PIAﬁA DE CAPITAL DIN ROMÂNIA
ÎN LUNA aprilie 1991, România încheia cu Fondul Monetar Internaﬂional cel de-al patrulea acord stand-by øi primul în care se punea un accent special pe “privatizarea întreprinderilor de stat”. Acest concept a însoﬂit întregul proces de tranziﬂie a României cætre o economie funcﬂionalæ
de piaﬂæ, iar scopurile øi semnificaﬂiile noﬂiunii de “privatizare” s-au nuanﬂat pe parcursul timpului, în funcﬂie de contextul economic øi financiar intern øi internaﬂional.
privatizarea unei întreprin❑ Înderiesenﬂæ,
presupune vânzarea majoritæﬂii

sau totalitæﬂii capitalului ei cætre acﬂionari privaﬂi.
Obiectivele derulærii unor astfel de procese
de privatizare, ca nucleu al unei politici de reformare socio-economicæ, sunt în principal schimbarea structurii de proprietate din cadrul unei
economii, creøterea productivitæﬂii economice
(pornind de la ideea cæ, supuse concurenﬂei,
companiile vor deveni rentabile) øi ameliorarea finanﬂelor publice (sumele obﬂinute din privatizæri vor fi utilizate de cætre stat pentru diminuarea datoriei publice).

❑

În România, privatizarea întreprinderilor a început în anul 1990 øi a vizat
în primul rând modificarea structurii de proprietate din cadrul economiei, care era dominatæ la acea datæ de stat.
În primii cinci ani – pânæ în 1995 – privati-
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zarea a vizat mai ales companiile de dimensiuni mici, iar
metoda cea mai des utilizatæ a
fost MEBO.
În 1995 se produce în România o schimbare radicalæ a
modului de realizare a privatizærilor: este actualizat programul de privatizare de masæ (PPM) øi se trece la o abordare
preponderent cantitativæ, care face ca doar un
an mai târziu contribuﬂia sectorului privat la
realizarea produsului intern brut sæ devinæ
majoritaræ, cu o pondere de 55%.

❑

Acest proces de reaøezare a structurii de proprietate din economie a
continuat pe parcursul unui întreg deceniu øi
datele anului 2005 arætau o creøtere a contribuﬂiei sectorului privat la crearea PIB de peste
70%, în paralel cu creøterea ponderii capitalului privat în totalul capitalului social din economia româneascæ la aproape 75%. În prezent, informaﬂiile disponibile public evidenﬂiazæ existenﬂa a circa 160 de companii de stat,
a cæror contribuﬂie în PIB este de 11%.

❑

De iniﬂierea programului de privatizare de masæ este legatæ nu doar schim-
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barea radicalæ a structurii proprietæﬂii din economia româneascæ, dar øi angajarea procesu lui de creare a infrastructurii legale øi institu ﬂionale a pieﬂei de capital.
Este adoptatæ o lege a pieﬂei de capital, se
înfiinﬂeazæ Comisia Naﬂionalæ a Valorilor Mobiliare (CNVM), Bursa de Valori Bucureøti (BVB)
îøi începe activitatea în toamna anului 1995 øi
un an mai târziu este înfiinﬂatæ Piaﬂa Rasdaq,
care împreunæ cu BVB creeazæ piaﬂa secundaræ
pentru negocierea øi tranzacﬂionarea acﬂiunilor repartizate în cadrul PPM.
În lipsa unei culturi investiﬂionale care sæ
fie larg ræspânditæ la nivelul societæﬂii româneøti øi în condiﬂiile în care modelul antreprenorial este preferat de majoritatea deﬂinætorilor locali de capital, cele douæ pieﬂe au în
primii lor ani de funcﬂionare mai degrabæ un

rol de concentrare a proprietæﬂii asupra acﬂiunilor emise de companiile cuprinse în cadrul
programului de privatizare de masæ øi care au
fost introduse la tranzacﬂionare în special pe
Piaﬂa Rasdaq.
Totuøi, în special la nivelul societæﬂilor listate la Cota Bursei de Valori Bucureøti, se reuøeøte treptat sæ se impunæ un comportament
transparent øi “prietenos” cu investitorii, caracteristic unei guvernanﬂe corporative øi unei pieﬂe
bursiere moderne.
Schimbærile de naturæ calitativæ în funcﬂionarea pieﬂei de capital din România se reflectæ apoi treptat øi în evoluﬂia indicatorilor cantitativi ai pieﬂei bursiere.
Astfel, în 2007 – anul de vârf al activitæﬂii
din cadrul pieﬂei de capital din România – capitalizarea bursieræ a trecut de 25 miliarde euro,
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Graficul nr. 1. Evoluﬂia ponderii sectorului privat în PIB (%)
Sursa: Comisia Naﬂionalæ de Prognozæ
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iar valoarea medie zilnicæ a tranzacﬂiilor din
cadrul pieﬂelor administrate de cætre BVB s-a
ridicat la peste 20 milioane euro.
O contribuﬂie semnificativæ la aprecierea indicatorilor de lichiditate a pieﬂei bursiere din
perioada 2005 – 2010 au avut-o investitorii
stræini, care în perspectiva aderærii României la
Uniunea Europeanæ s-au arætat din ce în ce mai
interesaﬂi de activele financiare româneøti.
Datele statistice publicate de cætre BVB evidenﬂiazæ cæ, în anul 2007, ponderea tranzacﬂiilor bursiere realizate de nerezidenﬂi se situa
la 44% din total, în timp ce investitorii locali
deﬂineau 56%.

❑

Criza financiaræ declanøatæ în anul
2007 øi mai apoi “cc r i z a d a t o r i i l o r
su verane” aflatæ încæ în plinæ desfæøurare au
influenﬂat semnificativ nu doar evoluﬂiile pieﬂelor bursiere, care au marcat scæderi ale indicilor øi indicatorilor de lichiditate, dar au schimbat øi scopurile imediate ale unor procese economice.

Astfel, dacæ în urmæ cu 15 ani, privatizærile
din România au avut drept scop principal schimbarea structurii de proprietate øi creøterea eficienﬂei economice a companiilor, în anul 2011
øi în perioada care urmeazæ se va pune din ce
în ce mai mult accentul pe contribuﬂia pe care
privatizærile o pot avea la managementul datoriei publice. Evident, în momentul în care
scopurile se schimbæ øi metodele de urmat
trebuie adaptate, iar mecanismele pieﬂei de capital pot oferi cea mai flexibilæ modalitate de
privatizare.

❑

Aøa cum se prevede în “Strategia de
administrare a datoriei publice guvernamentale, 2011 – 2013”, autoritæﬂile guvernamentale din România øi-au propus pentru
urmætorii trei ani sæ asigure “menﬂinerea în limite sustenabile a datoriei publice guvernamentale øi, în acelaøi timp, a surselor necesare
finanﬂærii deficitelor bugetare, precum øi a resurselor de platæ a serviciului datoriei în con-
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Graficul nr. 2. Structura tranzacﬂiilor la BVB în anul 2007 (%)
Sursa: Bursa de Valori Bucureøti
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diﬂiile unui cost cât mai redus pe termen mediu øi lung la un nivel acceptabil al riscurilor”.
Din nefericire, aøa cum evolueazæ lucrurile
la nivel internaﬂional, aceste condiﬂii de finanﬂare vor fi din ce în ce mai dificil de respectat
în perioada urmætoare, întrucât pieﬂele financiare øi apetitul investitorilor pentru obligaﬂiuni guvernamentale emise de ﬂærile europene
sunt grav afectate de criza datoriilor suverane
la care se pare cæ încæ nu s-au gæsit soluﬂiile
potrivite.
Cotaﬂiile CDS øi marjele peste obligaﬂiunile
de referinﬂæ aferente României au crescut în
ultimele luni, iar agenﬂiile de rating au început o serie, parcæ interminabilæ, de avertismente privind înræutæﬂirea perspectivei pentru rating-urile acordate ﬂærilor europene.
În plus, Autoritatea Bancaræ Europeanæ a
publicat recent rezultatele testelor de stres la
care au fost supuse bæncile europene, care au
evidenﬂiat cæ suma totalæ de care au nevoie
bæncile din zona euro este mai mare decât cea
estimatæ iniﬂial, respectiv 114,68 miliarde euro
faﬂæ de 106,5 miliarde euro.
Aøadar, la nivel internaﬂional va exista o competiﬂie între mediul privat øi guverne pentru
atragerea de fonduri, astfel cæ finanﬂarea deficitelor bugetare øi chiar refinanﬂarea datoriei
publice a României ar putea deveni destul de
dificil de realizat în urmætoarea perioadæ, cu
atât mai mult cu cât, începând cu a doua parte
a anului 2012, vor trebui rambursate sume importante.
astfel de context internaﬂio❑ Într-un
nal, dominat de incertitudini, chiar

øi un nivel relativ redus al ponderii datoriei
publice în PIB (sub 40% în cazul României) ar
putea reprezenta o problemæ în ceea ce priveøte refinanﬂarea, în special din perspectiva
costurilor.
De aceea, privatizarea companiilor deﬂinute
de stat trebuie sæ devinæ øi o parte a soluﬂiei
pentru managementul datoriei publice, cu
atât mai mult cu cât multe dintre companiile
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care se aflæ încæ în proprietatea statului au o
poziﬂie strategicæ în economia româneascæ øi,
implicit, o valoare de piaﬂæ semnificativæ.
Tocmai valoarea ridicatæ øi caracterul strategic al companiilor pe care le deﬂine statul øi
care mai pot fi privatizate obligæ însæ la o analizæ foarte atentæ øi la gæsirea unor ræspunsuri
mulﬂumitoare la cel puﬂin urmætoarele douæ
întrebæri: cum øi când trebuie privatizat?

❑

În luna martie 2011, România a în cheiat cu Fondul Monetar Internaﬂio nal cel de-al nouælea acord stand-by din ulti mii 20 de ani.
Chiar dacæ este unul de tip preventiv (precautionary), acordul încheiat cu FMI pæstreazæ în cuprinsul sæu prevederi referitoare la
“privatizarea întreprinderilor de stat”, urmând a
fi oferite spre vânzare pachete de acﬂiuni deﬂinute de stat la o serie de companii.
Primul grup de companii care urmeazæ a fi
privatizate are în componenﬂa sa:
❑ Oltchim (vânzarea acﬂiunilor publice
ræmase cætre investitori strategici);
❑ Romgaz (IPO pentru un pachet de acﬂiuni de 15%);
❑ Tarom (investiﬂie strategicæ sau IPO
pentru 20% din acﬂiuni);
❑ Transelectrica (SPO pentru un pachet
de acﬂiuni de 15% plus o majorare ulterioaræ de capital de aproximativ 12%);
❑ Transgaz (SPO pentru un pachet de
acﬂiuni de 15%).
Cel de-al doilea grup conﬂine:
❑ Termoelectrica (vânzare completæ a
filialelor Galaﬂi øi Bræila øi continuarea
procesului de creare a unor societæﬂi
mixte cu investitori strategici la ELCEN,
cu scopul construirii unor noi grupuri
energetice, cu capital majoritar privat,
în Bucureøti øi Constanﬂa);
❑ Hidroelectrica (IPO pentru un pachet
de acﬂiuni de 10% pentru majorarea capitalului);
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Graficul nr. 3. Rambursarea titlurilor de stat active la 30 septembrie 2011
Sursa: Ministerul Finanﬂelor Publice

Notæ. Nu include euro-obligaﬂiunile.
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❑ Petrom (va fi relansatæ SPO pentru
9,84% din acﬂiuni).
Cel de-al treilea grup include:
❑ Electrica Serv (privatizare majoritaræ
a întregii societæﬂi);
❑ Nuclearelectrica (cel puﬂin 10% prin
majorare de capital);
❑ noua companie creatæ prin fuziunea
celor trei filiale de furnizare ræmase ale
Electrica (înregistratæ la Registrul Comerﬂului ca S.C. Electrica Furnizare S.A) øi
activitatea de furnizare a Electrica (privatizare majoritaræ);
❑ cele trei filiale de distribuﬂie ræmase
ale Electrica (privatizare majoritaræ).
Aøa cum uøor se poate observa din simpla
înøiruire a numelor companiilor care se regæsesc în cele trei grupuri, majoritatea dintre ele
activeazæ în douæ sectoare economice extrem
de sensibile: energie øi utilitæﬂi.
Totuøi, aøa cum se întâmplæ în majoritatea
ﬂærilor europene, companiile de acest tip au
încetat sæ mai fie integral în proprietatea statelor øi au devenit emitenﬂi listaﬂi pe pieﬂele
bursiere locale. Astfel, acﬂiunile RWE AG øi
E.ON AG din Germania sunt liber tranzacﬂionabile pe bursa din Frankfurt, în timp ce la
bursa de la Paris sunt negociate titlurile EDF
øi GDF Suez.
De remarcat cæ, dacæ în cazul Germaniei
statul nu mai deﬂine pachete de acﬂiuni care
sæ-i asigure controlul asupra celor douæ companii, în cazul EDF sau GDF Suez guvernul
francez este principalul acﬂionar.
O situaﬂie oarecum similaræ cu cea din
Franﬂa este întâlnitæ øi în cazul celei mai performante ﬂæri din Europa Centralæ, Polonia, unde
statul polonez a pæstrat participaﬂii importante
la PGNiG sau PKN Orlen – douæ dintre cele
mai importante companii listate la bursa din
Varøovia.

❑

Seria de privatizæri cuprinse în acor dul preventiv încheiat de România
cu FMI a debutat încæ din acest an, când în
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perioada 11 – 22 iulie 2011 s-a derulat pe piaﬂa
de capital din România cea mai mare ofertæ
publicæ de vânzare de acﬂiuni din istoria sa recentæ: vânzarea de cætre Ministerul Economiei, Comerﬂului øi Mediului de Afaceri prin
Oficiul Participaﬂiilor Statului øi Privatizærii în
Industrie a unui pachet de acﬂiuni SNP reprezentând 9,84% din capitalul social al OMV
Petrom S.A.
Din pæcate, oferta publicæ secundaræ de
vânzare de acﬂiuni nu s-a încheiat cu succes.
Cu detaøarea pe care ne-o oferæ întotdeauna trecerea timpului, putem spune acum, la
câteva luni distanﬂæ de data închiderii ofertei
Petrom, cæ poate cel mai potrivit ar fi sæ ne raportæm la rezultatele ofertei Petrom øi la modul cum s-a derulat aceasta ca la o lecﬂie.
O lecﬂie din care cu toﬂii avem de tras învæﬂæminte øi care trebuie sæ ne ajute sæ evitæm
pe viitor repetarea eventualelor greøeli. O lecﬂie care are drept principalæ concluzie faptul
cæ privatizarea companiilor de stat prin intermediul pieﬂei de capital din România trebuie
sæ continue.

❑

Îmbucurætor este cæ înseøi autoritæﬂile guvernamentale par sæ fi ajuns
la aceastæ concluzie øi au decis ca strategiile
de privatizare a unor companii importante pentru economia româneascæ, precum Romgaz,
Tarom, Nuclearelectrica sau Hidroelectrica sæ
cuprindæ vânzarea unui pachet de acﬂiuni din
capitalul social al societæﬂilor prin metoda o f e r t e i p u b l ic e s e c u n d a r e i n i ﬂ i a l e .
Bursa de Valori Bucureøti a salutat aceste
decizii øi a reafirmat cæ este pregætitæ din punct
de vedere tehnic øi operaﬂional sæ desfæøoare
ofertele din cadrul programului de privatizare
al Guvernului României.
De asemenea, BVB øi-a exprimat întreaga
disponibilitate de sprijin pentru ministerele
implicate, care au primit mandatul sæ întreprindæ mæsurile necesare pentru implementarea strategiilor de privatizare øi pentru vân-
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Piaﬂa de capital
zarea pachetelor de acﬂiuni prin oferte publice secundare iniﬂiale pe piaﬂa de capital.

❑

Din perspectiva participanﬂilor pe
piaﬂa de capital, în succesul oricærei
oferte publice, pe lângæ profilul companiei, un
element esenﬂial îl constituie alocarea unui
procent din ofertæ investitorilor de retail, precum øi stabilirea unui preﬂ al ofertei la un discount suficient de mare faﬂæ de preﬂul din piaﬂæ
al acﬂiunii, în cazul ofertelor secundare.
În cazul ofertelor primare iniﬂiale este recomandabilæ testarea potenﬂialului interes al
investitorilor instituﬂionali prin realizarea unui
book-building, coroboratæ cu oferirea unui discount investitorilor de retail faﬂæ de investitorii instituﬂionali.
O astfel de abordare este motivatæ de faptul cæ, de regulæ, programele de privatizare au
ca scop secundar øi dezvoltarea pieﬂei de capital, ca pârghie importantæ pentru dezvoltarea
economiei naﬂionale.

❑

Pr incipalul beneficiar al derulærii proceselor de privatizare prin interme diul pieﬂei de capital este însuøi statul. Øi nu
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este neapærat vorba doar de beneficiile pe termen scurt, concretizate prin suma obﬂinutæ în
urma vânzærilor unor pachete de acﬂiuni, ci
mai ales de cele pe termen mediu øi lung.
De altfel, acordul negociat de România cu
FMI prevede în mod explicit necesitatea îmbunætæﬂirii guvernanﬂei întreprinderilor de stat
øi stipuleazæ cæ toate funcﬂiile principale de conducere “vor fi ocupate numai în urma unui
proces internaﬂional de selecﬂie” (management
privat).

❑

Îmbunætæﬂirea guvernanﬂei corporative, responsabilizarea managementului, transparenﬂa administrærii øi publicitatea oferitæ de prezenﬂa la Cota Bursei vor contribui în timp la creøterea valorii respectivelor
companii. Iar o piaﬂæ de capital pe care se vor
regæsi øi emitenﬂii de tipul Tarom S.A., Romgaz S.A, Hidroelectrica sau Nuclearectrica va
contribui la susﬂinerea creøterii economice øi
indirect la obﬂinerea de venituri mai mari la
bugetul statului.
Stere FARMACHE
preøedinte al Bursei de Valori Bucureøti
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INSTITUﬁIA CONTRAGARANTÆRII ÎN EUROPA
DAT FIIND obiectul de activitate al Fondului Român de
Contragarantare, cunoaøterea în detaliu 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, pe de altæ
parte, modalitæﬂile de amplificare a potenﬂialului de viabilitate economicæ øi managerialæ al entitæﬂilor cu preocupæri în
domeniu.
european al instituﬂiilor de ga❑ Peisajul
rantare/contragarantare este destul de

diversificat în prezent. În mare mæsuræ, diferenﬂele sunt rezultatul evoluﬂiei diferite. În timp ce
în partea de vest, economia de piaﬂæ a funcﬂionat continuu, permiﬂând øi fæcând necesare instituﬂiile de garantare, în partea de est, aplicarea
principiilor economiei centralizate a fæcut inutilæ prezenﬂa sistemelor de garantare øi a amânat
apariﬂia lor pânæ la aplicarea principiilor economiei centralizate. Unitatea fundamentalæ este
totuøi societatea de garantare mutualæ, a cærei
apariﬂie a fost o materializare a necesitæﬂii fireøti de protejare a intereselor comunitæﬂii de
afaceri pe plan local, ca un ræspuns direct la cerinﬂele din ce în ce mai mari ale bæncilor.
Dezvoltarea UE dupæ anii 1990 a dus la iniﬂiative centralizate de sprijinire a garantærii prin
intermediul instituﬂiei specializate – Fondul
European de Investiﬂii – “fond al fondurilor
de garantare”, care prin resursele alocate poate
juca un rol de prim ordin în garantarea din
Europa.
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actual, exis❑ Întæ stadiul
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).
aracteristicæ comunæ a sistemelor
❑ Odecgarantare
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. În principal, aceastæ situaﬂie este
generatæ de faptul cæ tradiﬂia investiﬂiilor în
capital de risc este mult mai mare în partea de
vest a Europei faﬂæ de cea esticæ.
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fonduri de investiﬂii puternice,
❑ Ecuxisotævastæ
experienﬂæ, care øtiu sæ ges-

tioneze capitalurile primite prin plasamente de
risc, dar extrem de atractive, care produc recompense pe termen lung pentru cei care investesc.
În partea de est, fondurile de investiﬂii cu capital de risc au o prezenﬂæ mai mult simbolicæ øi
activitatea lor încæ este în fazæ de pionierat. Este,
de fapt, tot efectul ræmânerii în urmæ a sistemelor de garantare din aceste ﬂæri, care se limiteazæ
la garantarea unor împrumuturi. Este de aøteptat ca, în urmætoarea perioadæ, în ciuda crizei traversate în prezent, componenta de garantare pentru capital de risc în diferite faze ale afacerilor sæ
evolueze øi în estul Europei. Iniﬂiativa CIP a FEI
în domeniul garantærii oferæ un important sprijin pentru dezvoltarea garantærii acestui tip de
capital øi trebuie avut în vedere øi faptul cæ obiectivul strategic al programului este de a sprijini orice iniﬂiative de dezvoltare tehnologicæ, în
domeniile considerate prioritare în Europa.
aspect extrem de important în do❑ Unmeniul
garantærii/contragarantærii este

calitatea instrumentelor de garantare 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 sunt
în curs de modificare øi se lucreazæ intens în acest domeniu pentru acordul BASEL III, care probabil va intra în vigoare în perioada urmætoare.
Sistemele de garantare din Europa trebuie sæ se
alinieze noilor standarde, care în mod sigur vor
fi mai ridicate, dar în acelaøi timp øi forﬂa garanﬂiei va creøte, în beneficiul IMM.
endinﬂe de perspectivæ în domeniul
❑ Tgarantærii/contragarantærii
în ﬂærile UE
❑ Capitalizarea fondurilor de garantare/contragarantare va creøte la nivel european, ca ur-
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mare 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 nivel
de UE. Se vor cæuta mecanisme de apelare a
capitalului privat în domeniul garantærii, limita
maximæ acceptabilæ fiind discutabilæ. Un rol din
ce în ce mai important în garantare va fi jucat de
administraﬂiile regionale, care pot stabili obiective strategice la nivel regional, realizarea acestora fiind condiﬂionatæ de un mecanism de garantare puternic, în care sunt implicate øi regiunile.
❑ Contragarantarea, care în prezent este rodul iniﬂiativelor la nivel de stat øi care beneficiazæ de sprijinul instituﬂiilor specializate ale UE,
se va întæri atât ca urmare a creøterii de capital,
cât øi apariﬂiei contragarantærii în “cascadæ”, ceea
ce va permite un volum mai mare al portofoliului.
❑ Schemele de garantare existente în prezent se vor diversifica øi vor practica un numær
mai mare de produse tipizate de garantare, care
va facilita relaﬂiile cu sistemul bancar.
❑ Gradul de standardizare al garanﬂiilor va
creøte, aplicându-se din ce în ce mai mult prevederile acordului BASEL II øi, în perspectivæ,
BASEL III.
❑ 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 bancar.
❑ 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.
❑ Sectorul microîntreprinderilor øi, respectiv,
acordarea de microîmprumuturi se vor bucura
de o atenﬂie deosebitæ din partea schemelor de
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garantare/contragarantare. Se are în vedere øi
faptul cæ entitæﬂile de garantare pot avea un grad
de expunere redus în cazul acestora, datoritæ
volumului scæzut al împrumuturilor. În condiﬂiile în care sistemul financiar clasic este neinteresat de microîmprumuturi, rolul IFN în acordarea lor va creøte, trebuind stabilite øi condiﬂiile de garantare/contragarantare pentru acest
tip de cerere financiaræ. Este posibilæ øi creøterea numærului de scheme de garantare, care vor
interveni în preluarea riscurilor generate de microîmprumuturi.
❑ Rolul schemelor de garantare/contragarantare, ca intermediar între cerere øi ofertæ, se
va diversifica. Recentele 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, mai
complexæ, dar care poate produce beneficii pentru toate pærﬂile implicate.
a nivelul României se vor manifes❑ Øtai ltendinﬂe
de îmbunætæﬂire a sisteme-

lor de garantare. Capitalizarea lor va creøte øi
contragarantarea din partea Fondului Român de
Contragarantare va crea un rol mai stimulativ în
asumarea de riscuri pentru finanﬂarea IMM.
La nivel de ﬂaræ se manifestæ douæ deficienﬂe
majore în domeniul garantærii: absenﬂa investiﬂiilor prin capital de risc øi lipsa de organizare
a întreprinzætorilor în societæﬂi de garantare
mutualæ, forma primaræ øi beneficæ în ﬂærile din
partea de vest a Europei. Rolul FEI în sprijinirea
garantærii/contragarantærii în România s-a manifestat numai prin acordarea unor garanﬂii unor
bænci puternice în vederea creditærii IMM. Aceastæ
tendinﬂæ s-a manifestat atât în perioada 2001 –
2006, cât øi în perioada 2007 – 2013. Recentul
acord în domeniul garantærii semnat cu Banca
Comercialæ Românæ øi Raiffeisen Bank menﬂine
aceastæ tendinﬂæ a FEI în cazul României.
a nivelul UE, prin organismele sale de
❑ Lconducere,
existæ o preocupare cres-

cândæ pentru crearea unui mediu de afaceri cât
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mai facil IMM, toate instituﬂiile fiind conøtiente
de importanﬂa acestora în viaﬂa întregii Europe.
În consecinﬂæ, s-au dezvoltat programe speciale,
care cautæ sæ faciliteze accesul la finanﬂare al
IMM, aflate în toate fazele unei afaceri. Este de
fapt o prelungire extrem de palpabilæ a Small
Business Act, ca o recunoaøtere a importanﬂei
IMM. Cele mai importante programe sunt:
❑ COMPETITIVENESS & INNOVATION PROGRAMME (CIP)
Scopul principal al acestui program este de a
încuraja creøterea competitivitæﬂii firmelor din
Europa prin abordarea unor activitæﬂi inovative
(inclusiv în domeniul ecologiei). La bazæ existæ
Decizia nr. 1.639/2006/CE a Parlamentului European øi Comisiei Europene. Între domeniile
de activitate finanﬂabile prin acest program sunt
tehnologiile de informaﬂii øi comunicaﬂii, energii regenerabile øi tehnologiile care cresc eficienﬂa energeticæ, activitæﬂi inovative øi de antreprenoriat. Se axeazæ øi pe finanﬂarea afacerilor
în faza de început sau în pre-start. Este o abordare modernæ a conceptului de finanﬂare, care
are în vedere acordarea unui suport cât mai puternic unor sectoare de activitate care prin dezvoltarea lor vor contribui la eliminarea unor probleme fundamentale cu care se confruntæ UE.
Acest program se deruleazæ în perioada 2007 –
2013 øi are un buget total de 3.625 milioane
euro. FEI este mandatat din partea CE pentru
conducerea acestui program.
În principal, liniile de finanﬂare din acest program sunt axate pe douæ direcﬂii principale:
a) finanﬂarea capitalului de risc High Growth
and Innovative SME Facility (GIF), cu douæ componente: GIF 1 pentru faza de însæmânﬂare øi
start-up a afacerilor øi GIF 2 pentru faza de dezvoltare a afacerilor. Ambele se desfæøoaræ prin
intermediul unor fonduri specializate pentru investiﬂii de risc atât în faza incipientæ, cât øi în faza
de dezvoltare;
b) furnizarea de garanﬂii pentru IMM, cu patru direcﬂii importante:
❑ garanﬂii pentru împrumuturi, procentul maxim garantat fiind de 50% din valoarea împrumutului, în condiﬂiile în care
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garanﬂia este limitatæ la 10% din pierderea
potenﬂialæ a intermediarului garanﬂiei;
❑ garanﬂii pentru microcredite, procentul maxim garantat fiind de 75% din valoarea împrumutului, în condiﬂiile în care
garanﬂia este limitatæ la 20% din pierderea
potenﬂialæ a intermediarului garanﬂiei;
❑ garanﬂii pentru capitalul investit, procentul maxim garantat fiind de 50% din
valoarea împrumutului, în condiﬂiile în care
garanﬂia este limitatæ la 20% din pierderea
potenﬂialæ a intermediarului garanﬂiei;
❑ contragaranﬂii, care acoperæ pânæ la
100% din valoarea garanﬂiei, cu participare
de maxim 50% la pierderea potenﬂialæ a
intermediarului garanﬂiei.
Ambele componente de finanﬂare decurg prin
intermediari. Semnarea unor acorduri cu aceøtia se face pe baza unor acorduri-tip, care prevæd limitæri privind expunerea FEI.
În general, semnarea unor acorduri cu fonduri de investiﬂii în capital de risc s-a fæcut în
partea de vest a Europei, unde acestea sunt prezente în mod semnificativ øi au o mare experienﬂæ în gestionarea acestor fonduri. Pânæ în
prezent s-au semnat acorduri cu 16 fonduri de
investiﬂii, pentru o sumæ totalæ de cca 185 milioane euro.
S-au semnat acorduri cu diferite instituﬂii de
garantare, în vederea contragarantærii FEI pe
baza acestui program. Valoarea totalæ a programului de garantare este de cca 3,5 miliarde euro,
fiind semnate acorduri cu diferite fonduri de investiﬂii, unele cu o îndelungatæ tradiﬂie în garantare (SOCAMA, CERSA, KfW, SIAGI).
❑ JEREMIE – JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES
JEREMIE este o iniﬂiativæ comunæ a Comisiei
Europene øi FEI, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 øi Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1.828/2006, lansatæ în
2005. El combinæ resurse financiare din partea
UE, a autoritæﬂilor publice locale, FEI, European
Investment Bank øi alte instituﬂii financiare. Participarea ﬂærilor membre UE la programul JEREMIE este opﬂionalæ.
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JEREMIE foloseøte fondurile europene de
dezvoltare regionalæ pentru sprijinirea IMM în
accesul la finanﬂare în diferite regiuni de dezvoltare prin intermediul unor instrumente financiare sustenabile øi de tip “revolving”.
Apariﬂia acestei iniﬂiative cautæ sæ ræspundæ
unei realitæﬂi valabile în majoritatea ﬂærilor din
estul Europei. În acestea, activitatea fondurilor
de investiﬂii care furnizeazæ capital de risc este
practic inexistentæ. Sunt necesare mecanisme
de întærire a acestei activitæﬂi, în care iniﬂiativa
publicæ se poate îmbina armonios cu cea privatæ. În acest sens, sesizând acest aspect deficitar, UE a luat mæsura demarærii acestui program,
care în faza de început beneficiazæ de sprijinul
financiar al UE, urmând ca în timp aceastæ iniﬂiativæ sæ devinæ treptat privatæ. Programul are în
vedere øi diminuarea finanﬂærilor nerambursabile destinate IMM øi creøterea treptatæ a unei
activitæﬂi responsabile.
Prin acest program urmeazæ sæ se punæ la
dispoziﬂia IMM produsul FRSP (“founded risk
sharing product”), care se referæ la acordarea unor împrumuturi secundare cætre IMM cu scopul de a îndeplini cerinﬂele bancare de eligibilitate pentru acordarea împrumutului principal.
Pânæ în prezent s-au semnat acorduri cu
guvernele Greciei, Lituaniei, Letoniei, Slovaciei,
României, Bulgariei, Cipru, Malta, precum øi cu
autoritæﬂile regionale din Sicilia, Campania, Languedoc-Rusillon, cu o valoare totalæ de cca 1,3
miliarde euro øi sunt în curs de negociere încæ
vreo câteva parteneriate. Ca urmare a semnærii
acestor acorduri, FEI lanseazæ invitaﬂia de a deveni partener diferitelor entitæﬂi financiare naﬂionale/regionale, cu ajutorul cærora urmeazæ sæ
implementeze programul.
În România, acordul pentru derularea acestui program fost semnat în anul 2008, iar strategia de acﬂiune prevede ca cca 35% dintre fonduri
sæ fie alocate investiﬂiilor pentru capital de risc,
iar 65% sæ fie alocate garanﬂiilor emise în favoarea IMM. Au fost pânæ în prezent trei iniﬂiative
de cæutare a unor parteneri pentru componenta
de garantare øi o iniﬂiativæ pentru componenta
de capital de risc. Încæ se cautæ soluﬂii la nivelul
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României pentru implementarea acestei iniﬂiative.
❑ JASMINE – JOINT ACTION TO SUPPORT
MICROFINANCE INSTITUTIONS IN EUROPE
Este un proiect-pilot care are ca parteneri:
❑ Banca Europeanæ de Investiﬂii: 20 milioane euro;
❑ Comisia Europeanæ: furnizeazæ asistenﬂæ
tehnicæ în valoare de 4 – 6 milioane euro;
❑ Parlamentul European: 4 milioane euro;
❑ FEI asiguræ managementul;
❑ Sprijin din partea EUROFI øi European
Microfinance Network.
Aceastæ iniﬂiativæ urmæreøte sæ dezvolte finanﬂarea IMM prin intermediul instituﬂiilor financiare nebancare. A avut la bazæ faptul cæ se constatæ o discrepanﬂæ majoræ între nevoia de finanﬂare a IMM øi sprijinul financiar acordat de bænci.
S-a considerat cæ folosirea instituﬂiilor financiare
nebancare, mai apropiate ca dimensiune de IMM,
poate funcﬂiona ca un important sprijin în finanﬂarea IMM.
Demarat în anul 2008, proiectul urmæreøte
acordarea de asistenﬂæ tehnicæ instituﬂiilor financiare nebancare pentru însuøirea bunelor practici în acordarea creditelor. Pânæ în prezent s-au
selectat 15 instituﬂii financiare nebancare, dintre
care 4 din România, care sunt instruite în vederea acordærii de credite pentru IMM.
Aceste instituﬂii vor beneficia de creøterea fondurilor proprii, prin infuzia de capital din partea BEI, în proporﬂie de maxim 50%, alæturi de
alte bænci private. Deøi aceastæ iniﬂiativæ se re-
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feræ numai la finanﬂare, foarte probabil cæ în viitor se va ridica problema garanﬂiilor acordate prin
aceastæ linie de finanﬂare. Etapa pânæ în 2013
trebuie privitæ ca o etapæ de demarare øi, în
mod sigur, va fi urmatæ øi de alte iniﬂiative, inclusiv de garantare/contragarantare dupæ 2013. Strategic, aceasta urmæreøte dezvoltarea creditelor
de valori scæzute, inclusiv microcredite, care se
bucuræ øi în prezent de un sprijin important în
garantare/contragarantare la nivel european.
❑ EPMF – EUROPEAN PROGRESS MICROFINANCE FACILITY
Este o iniﬂiativæ recentæ a Comisiei Europene
si EIB, demaratæ în martie 2010, cu un buget de
200 milioane euro. Ea se adreseazæ persoanelor
fizice care, ca urmare a pierderii locurilor de
muncæ sau dezavantajærii sociale, doresc sæ înceapæ o afacere. Se adreseazæ în egalæ mæsuræ øi
microîntreprinderilor, care angajeazæ asemenea
persoane. Linia se deruleazæ prin intermediul
intermediarilor financiari care furnizeazæ microcredite.
Activitatea se deruleazæ sub forma:
❑ acordærii de garanﬂii directe sau contragaranﬂii, în limita a 75% din valoarea
microcreditelor (garanﬂiilor), færæ comision
din partea FEI;
❑ diferitelor forme de finanﬂæri (împrumuturi, furnizare de capital etc.)
Elena KLEININGER,
membru al Directoratului
Fondului Român de Contragarantare
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PREZENﬁE
ALE FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE
ACTIVITATEA de informare øi comunicare a Fondului Român de Contragarantare, în contextul asigurærii consolidærii procesului de integrare a acestuia în
mecanismele sistemului financiar-bancar øi al necesitæﬂii specializærii, dezvoltærii øi
diversificærii procesului de diseminare a elementelor de politicæ øi strategie, a normelor øi procedurilor Fondului care asiguræ îndeplinirea obiectivelor øi a misiunii
sale, a continuat în anul 2011, prin implicarea øi participarea la diverse evenimente
reprezentative, dedicate sprijinului IMM øi mediului de afaceri.
About SMEs, 15 fe❑brMueadriieaf2ax01T1a–lks“Mediul
de afaceri nu

este finanﬂat, iar færæ finanﬂare nu existæ øanse
de relansare economicæ. Trebuie sæ fim realiøti,
în axa bænci, IMM, fonduri de garantare øi contragarantare existæ în continuare fracturi, care
nu pot duce decât la lipsa finanﬂærii, ceea ce
întârzie apariﬂia elementelor de relansare economicæ. Nu avem nicio øansæ, nu existæ relansare economicæ færæ finanﬂare”, a declarat domnul Ioan Hidegcuti, preøedintele Directoratu lui Fondului Român de Contragarantare

❑

În spiritul urmæririi consecvente a obiectivului de a-øi îndrepta atenﬂia cætre problematica majoræ a economiei naﬂionale
øi de a oferi øi unele soluﬂii de relansare, publicaﬂia “EEconomistul” a derulat, în ziua de 12 mai
2011, o dezbatere pe tema acutæ a valorificærii
fondurilor europene – “Soluﬂii pentru creøterea
gradului de absorbﬂie”. Parteneri în organizarea
evenimentului au fost EximBank România øi Fondul Român de Contragarantare SA.
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financiar-bancar, în care
❑ Sistemul
sunt incluse øi fondurile de garantare

øi contragarantare, trece printr-o restructurare,
de la regulile impuse în Basel II la Basel III.
Cu ocazia participærii la Conferinﬂa “BURSA”
Finanﬂarea europeanæ – oportunitate a relansærii economice, 24 mai 2011, domnul Ioan
Hidegcuti a declarat cæ “acest proces de re-
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structurare nu va face creditarea mai accesibilæ
pentru companii, iar accesul la finanﬂare va
continua sæ fie mai complicat, oricât de mult
øi-ar dori bæncile øi fondurile de garantare sæ
ofere condiﬂii mai bune øi mai multe facilitæﬂi
pentru accesarea împrumuturilor, inclusiv a
celor pentru absorbﬂia fondurilor europene”.
Accesarea fondurilor europene, bu❑ “getele
alocate programelor destinate
IMM în acest an, stadiul realizærii ghidurilor
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de aplicare a programelor pentru IMM, DG
REGIO versus AMPOSDRU, cum se pot simplifica procedurile de depunere a proiectelor pentru accesare øi a celor de decontare a plæﬂilor
efectuate, produsele financiare destinate IMM,
care sunt sugestiile bancherilor pentru eligibilitate, ce greutæﬂi au întâmpinat antreprenorii, rolul garanﬂiilor pentru IMM”, au constituit
tot atâtea teme de interes abordate la Medifax
Talks About SMEs, eveniment organizat în ziua
de 26 mai 2011.
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“Prin toate mæsurile øi acﬂiunile, Strategia
pentru IMM îøi propune creøterea numærului
de IMM cu 10%, a numærului de salariaﬂi din
sistem cu 10%, avansul investiﬂiilor cu 15%, a
exportului cu 10%. De asemenea, productivitatea va creøte cu 5%, iar creøterea contribuﬂiei
la valoarea adæugatæ cu 5%” – a declarat, cu
ocazia participærii la eveniment, doamna An dreea Paul Vass, consilierul Primului-ministru.

❑

În ziua de 22 iunie 2011, a fost organizatæ la Constanﬂa conferinﬂa “Soluﬂii
pentru dezvoltarea IMM. Finanﬂarea øi protejarea afacerii de efectele crizei”.
Conferinﬂa a fost adresatæ antreprenorilor
øi întreprinzætorilor din judeﬂul Constanﬂa, instituﬂiilor publice ale cæror decizii au impact
asupra mediului de afaceri, asociaﬂiilor patronale øi administraﬂiei publice locale.
În cadrul conferinﬂei s-au discutat soluﬂii
propuse de parteneri pentru sprijinirea pro-
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cesului de dezvoltare a firmei. Temele dezbætute au fost: finanﬂæri bancare øi nebancare, finanﬂæri nerambursabile, soluﬂii de eficientizare
a activitæﬂii, soluﬂii de consultanﬂæ, informaﬂii
la zi despre fiscalitate.
La eveniment au fost invitate sæ participe în
audienﬂæ firme active din judeﬂul Constanﬂa
cærora le-au fost prezentate soluﬂii de eficientizare a activitæﬂii, de finanﬂare, de garantare øi
contragarantare a creditelor, de recuperare a
creanﬂelor, consultanﬂæ øi informaﬂii despre accesarea fondurilor europene destinate IMM.

❑

România a contractat deja în mare
parte fondurile structurale de la Uniunea Europeanæ pentru urmætorii patru ani,
astfel cæ problema nu este identificarea de noi
proiecte, ci implementarea celor existente.
Percepﬂia legatæ de absorbﬂia fondurilor nu se
va îmbunætæﬂi pânæ nu se vor vedea rezultatele.
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❑ Prognoza de creøtere economicæ pentru
2012 va fi schimbatæ, în principal pentru cæ nu
mai putem miza pe aceeaøi creøtere a exporturilor.
❑ Schimbarea paradigmei financiare la nivel global va impune o atenﬂie sporitæ pentru
economisire, deoarece resursele vor scædea, iar
statele care vor avea deficit de capital vor fi influenﬂate în finanﬂarea bancaræ øi creøterea economicæ.
❑ Bæncile din România ar putea fi nevoite
sæ treacæ de la modelul de business cu reﬂelele
extinse, cu mulﬂi angajaﬂi, cætre finanﬂarea corporaﬂiilor, pentru a contrabalansa încetinirea
creditærii øi eficientiza activitatea.
Acestea sunt doar câteva dintre concluziile
“Romania Financial Forum”, eveniment ce a
fæcut parte din suita Medifax Talks, organizat
la sediul Bæncii Naﬂionale a României în zilele
de 4 øi 5 octombrie 2011.

❑

“În condiﬂii de crizæ, soluﬂia pentru
economie este stimularea cererii interne, obiectiv care poate sæ fie atins prin pro-

movarea anumitor politici monetare øi fiscale,
dar înræutæﬂirea prognozelor economice ar putea obliga Guvernul sæ-øi reconsidere poziﬂia øi
sæ facæ noi disponibilizæri. Bæncile trebuie sæ
treacæ la un nou model de business, orientat
spre finanﬂarea companiilor. Paradigma bancaræ se schimbæ, fiind necesaræ îndreptarea atenﬂiei spre economisirea internæ” – din declaraﬂia fæcutæ de domnul Mugur Isærescu, Gu ver natorul Bæncii Naﬂionale a României, care a
prezidat “Romania Financial Forum”.

❑

Pentru asigurarea unui tratament echitabil IMM care activeazæ în agricultura primaræ, faﬂæ de IMM care activeazæ în
domeniul prelucrærii øi comercializærii produselor agricole, în contextul instrumentelor de
sprijin al accesului la finanﬂare puse la dispoziﬂie acestora de cætre Fondul Român de Contragarantare øi în raport cu Strategia Fondului
Român de Contragarantare, care prevede necesitatea îmbunætæﬂirii activitæﬂii de contragarantare în scopul creøterii economice în mediul
rural, împreunæ cu Ministerul Agriculturii øi
Dezvoltærii Rurale a fost elaboratæ Norma nr.
3/2011 privind contragarantarea garanﬂiilor aferente finanﬂærilor contractate de IMM care
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activeazæ în sectorul producﬂiei primare de produse agricole. – Mediafax Talks about Agricul ture, 14 octombrie 2011.

Riscul dezvoltærii unei afaceri tre❑ “buie
sæ fie asumat de cætre parteneri

(n.n. – IMM øi bancæ), iar dinamica creditærii
se va relua când riscul va fi acceptat. Færæ un
compromis între IMM øi bænci nu vom avea
un proces sænætos de creditare. Garantarea
este esenﬂialæ pentru dezvoltarea unui IMM, la
fel de importantæ ca øi creditul în sine. Totul
presupune cunoaøterea reglementærilor în baza
cærora funcﬂioneazæ garantarea øi, din nefericire, încæ, în anumite zone din partea mai neinformatæ a IMM, nu se cunosc toate detaliile
øi faptul cæ apare necesar, desigur, øi un cost
vizavi de garanﬂie, care nu presupune altæ garanﬂie în spate, ci doar un comision care în
funcﬂie de gradul de risc se situeazæ între 2,2 –
2,8%”, a declarat preøedintele FNGCIMM, domnul Aurel Øaramet, în cadrul Conferinﬂei naﬂionale dedicate finanﬂærii IMM – Realitæﬂi øi pers-

pective în sectorul IMM, eveniment organizat
în ziua de 20 octombrie a.c.
În cadrul aceluiaøi eveniment a participat
øi consilierul guvernatorului Bæncii Naﬂionale
a României, domnul Adrian Vasilescu, care a
declarat cæ “bæncile, de acum încolo, pentru
activitatea de creditare, vor trebui sæ se bazeze
pe economisirea internæ a societæﬂii româneøti. Ce vor economisi bæncile sau IMM, aia
va fi, va fi greu sæ ne obiønuim cu aceastæ nouæ
normalitate. Trebuie sæ ne obiønuim cu bani
puﬂini, scumpi øi îi vom scoate din creøterea
noastræ economicæ. Trebuie sæ ne gândim øi sæ
punem accentul pe o dezvoltare durabilæ”.

❑

Referitor la evoluﬂiile pieﬂei øi volumului garanﬂiilor în ultima parte a
anului øi în 2012, domnul Ioan Hidegcuti, preøedintele Directoratului Fondului Român de
Contragarantare, a declarat urmætoarele:
“Din perspectiva tot mai puﬂin predictibilæ
a evoluﬂiei economice la nivel european øi mondial øi în condiﬂiile asumate prin documentele
programatice specifice, prin care s-a revizuit la
cca 2% prognoza de creøtere economicæ a României pentru anul viitor, noua proiecﬂie fiind
la jumætate faﬂæ de estimarea iniﬂialæ, în condiﬂiile în care riscurile de contagiune de pe plan
extern s-au amplificat, la nivelul economiei reale
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se aøteaptæ totuøi creøterea ocupærii, dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul
investiﬂiilor privind infrastructura fizicæ, extinderea activitæﬂii IMM prin facilitarea accesului
tinerilor la finanﬂare, îmbunætæﬂirea mediului
de afaceri øi diversificarea instrumentelor financiare pentru sprijinirea dezvoltærii IMM, mæsuri care vor avea ca impact specific creøterea
cererii de credite de valori relativ mici, dar generalizate la întregul mediu de afaceri.
La nivelul activitæﬂii de creditare bancaræ,
din punctul de vedere al dinamicii, aceasta se
va relua, în limitele prudenﬂialitæﬂii specifice aøteptatelor condiﬂionalitæﬂi Basel III, în primul
rând ca urmare a semnalelor care vizeazæ creøterea economicæ øi, în al doilea rând, ca urmare a nevoii sistemului bancar de a «extrage»
încasæri care sæ asigure acoperirea costurilor
de depozitare, pe de o parte, øi un profit cel
puﬂin rezonabil, pe de altæ parte.
Pe termen scurt, este posibil sæ se menﬂinæ
o prudenﬂialitate remanentæ (inerﬂialæ), dar
atât anticipaﬂiile formate la nivelul sistemului
bancar, cât øi necesitatea de fructificare a pasivelor vor orienta, treptat, bæncile spre o impli-
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care mai activæ øi chiar mai responsabilæ în finanﬂarea economiei reale; toate acestea vor antrena modificæri corespunzætoare în sistemele
de garantare a creditelor bancare, respectiv de
contragarantare a lor.
Costul creditærii bancare va ræmâne relativ
ridicat atât ca urmare a menﬂinerii prudenﬂialitæﬂii sistemului bancar, cât øi ca urmare a politicii monetare restrictive (pentru a menﬂine
calendarul de aderare a României la zona euro);
în aceste condiﬂii, se va consacra un «arbitraj»
între nevoia, în creøtere, de credite bancare øi
costul relativ ridicat al acestora; garantarea øi
contragarantarea ar putea sæ joace, în acest
context, rolul de «arbitru», în mæsuræ sæ determine încurajarea creditærii bancare a economiei reale.
Astfel, activitatea de garantare øi contragarantare a creditului bancar se va extinde. Concomitent, instituﬂiile de garantare a creditului
bancar îøi vor menﬂine prudenﬂialitatea øi, ca
urmare, cererea de contragarantare a creditelor bancare se va extinde, la rândul sæu. Aceste
evoluﬂii previzibile în comportamentul instituﬂiilor de garantare a creditului bancar sunt,
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ambele, de naturæ sæ intensifice cererea de contragarantare a creditelor bancare în mod deosebit, ca urmare a faptului cæ mecanismele contragarantærii au efect, în acelaøi timp, asupra
reducerii semnificative a costului creditærii, cât
øi asupra politicilor pe care bæncile le dezvoltæ
privind constituirea provizioanelor în condiﬂiile în care contragaranﬂia este un autentic diminuator de risc.”

❑

În ziua de 4 noiembrie 2011, la Palatul Parlamentului, sala A. I. Cuza,
Consiliul Naﬂional al Întreprinderilor Private
Mici øi Mijlocii din România în colaborare cu
Agenﬂia pentru Implementarea Proiectelor øi
Programelor pentru IMM øi Fondul Român de
Contragarantare au organizat cea de a XIX-a
ediﬂie a Topului Naﬂional al firmelor private
din România.
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La eveniment a participat doamna Joanna
Drake, director departament IMM øi Antreprenoriat, DG Întreprinderi øi Industrie, Comisia
Europeanæ.
Festivitatea de premiere a celor mai performante societæﬂi comerciale private a fost precedatæ de “masa rotundæ” cu tema “Dezvoltarea sectorului de IMM-uri din România pe baza
prevederilor Strategiei UE 2020”.
Alæturi de alte instituﬂii cu activitate dedicatæ sectorului IMM, pentru sprijinul acordat
întreprinzætorilor øi susﬂinerea mediului de afaceri, Fondul Român de Contragarantare a fost
premiat în cadrul evenimentului.
Bogdan Daniel VIØAN
consilier juridic Consultanﬂæ øi Comunicare
Fondul Român de Contragarantare
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