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– întreprinderi mici øi mijlocii
– Fondul Român de Contragarantare
– Fondul Naflional de Garantare a Creditelor pentru IMM-IFN
– Fondul de Garantare a Creditului Rural
– Fondul de Garantare a Creditelor
– instituflie financiaræ nebancaræ
– Banca Naflionalæ a României
– Ministerul Finanflelor Publice
– Ministerul Agriculturii øi Dezvoltærii Rurale
– Institutul Naflional de Statisticæ
– Ministerul Administrafliei øi Internelor
– Ministerul Comunicafliilor øi Societæflii Informaflionale
– Ministerul Dezvoltærii Regionale øi Turismului
– Ministerul Economiei, Comerflului øi Mediului de Afaceri
– Agenflia pentru Implementarea Proiectelor øi Programelor pentru IMM
– Consiliul Naflional al Întreprinderilor Private Mici øi Mijlocii
– Asociaflia Europeanæ a Societæflilor Mutuale de Garantare
Fondul European de Investiflii
– Programul pentru Inovare øi Competitivitate (Competitiveness
and Innovation Framework Programme)
– Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises
– Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe
– European Progress Microfinance Facility
– ultimele recomandæri ale Comitetul de la Basel de Supraveghere
Bancaræ
– Hotærâre a Guvernului
– Ordonanflæ de urgenflæ a Guvernului
– Adunarea Generalæ a Acflionarilor

STRATEGIA
FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE
2011 – 2013
– Documentul de fundamentare –
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1. INTRODUCERE
ELABORAREA strategiei Fondului Român de contragarantare este de o realæ actualitate øi, totodatæ, o autenticæ provocare, dacæ flinem cont de faptul cæ:
● FRC se aflæ în faza de debut a ciclului sæu de viaflæ, experienfla în domeniul contragarantærii fiind de datæ recentæ;
● fondurile de garantare, cu care relaflioneazæ nemijlocit, nu dispun decât parflial
de proiecflii strategice fundamentate (FNGCIMM – IFN øi-a definitivat o asemenea strategie);
● perioada de crizæ øi impactul acesteia fac greu posibilæ elaborarea unui plan
strategic pe deplin consolidat, întrucât anticiparea economicæ, politicæ, socio-culturalæ,
tehnicæ øi tehnologicæ este foarte greu de realizat în astfel de condiflii.

●

Cu toate acestea, demersul nostru a fost facilitat øi încurajat de faptul cæ:

● încæ de la debutul sæu am beneficiat de Strategia guvernamentalæ de dezvoltare

a sectorului IMM pânæ în 2010 – 2013 precum øi de Programul Naflional de Reformæ
2011 – 2013;
● existæ prevederi strategice aferente celui mai important fond de garantare din
domeniul IMM – FNGCIMM – pentru perioada 2011 – 2015 precum øi unele estimæri
øi predicflii în cazul celorlalte instituflii de garantare cu care FRC are încheiate convenflii
de garantare;
● se cunoaøte, în detaliu, experienfla fondurilor de garantare/contragarantare din
flærile membre UE, precum øi orientærile în acest domeniu;
● sunt precizate orientærile programatice ale României desprinse din Strategia
Europa 2020.
Studiul abordeazæ aspecte metodologice referitoare la managementul strategic, ce se vor regæsi în fiecare din secvenflele scenariului strategic, precum øi variabilele endogene øi exogene, de naturæ economicæ, financiaræ, socialæ, managerialæ ori politicæ ce permit o fundamentare realistæ a viitorului strategic al Fondului
Român de Contragarantare. Cum existenfla øi funcflionarea acestuia nu sunt un scop în
sine este evidentæ necesitatea plasærii sale în patrulaterul care asiguræ funcflionalitatea
øi dezvoltarea economiei øi, mai ales, a sectorului întreprinderilor mici øi mijlocii, prezentatæ în figura nr. 1.1.

●

10
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De aceea, principalele fundamente tratate in extenso în aceastæ parte introductivæ vizeazæ:
● prioritæflile dezvoltærii României din perspectiva Strategiei Europa 2020, axatæ
pe trei coordonate majore: creøtere inteligentæ, creøtere durabilæ øi creøtere bazatæ pe
incluziune socialæ;
● strategia IMM, adoptatæ recent de Guvernul României øi principalele prioritæfli
strategice ale dezvoltærii acestui sector pentru urmætorii ani;
● politicile øi instrumentele în domeniul ajutorului de stat, utilizate în Uniunea
Europeanæ øi România (cu accent pe schemele de minimis);
● politicile, mecanismele øi instrumentele de garantare øi contragarantare specifice flærilor membre UE, tratate comparativ øi corelate cu tendinflele economiei acestor
state preconizate pentru deceniul actual;
● principalele coordonate ale sistemului financiar bancar din România øi flærile
membre UE, insistându-se pe politicile de creditare øi risc;
● mecanismele, eficienfla øi perspectivele de dezvoltare ale fondurilor de garantare øi IMM din România, precum øi impactul asupra sectorului IMM, sistemului bancar etc.;

●

IMM

finanflare

BÆNCI

solicitare credit

emitere garanflie
contragarantatæ

ajutor
indirect

solicitare contragaranflie

FRC

solicitare
garanflii

FONDURI
DE GARANTARE

confirmare includere în plafon

Figura nr. 1.1. Rolul øi locul FRC în funcflfliionalitatea øi dezvoltarea economicæ, mai ales
în sectorul IMM
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● analiza SWOT a Fondului Român de Contragarantare, cu accent pe punctele

forte, punctele slabe, oportunitæflile øi ameninflærile naflionale øi europene, tipul de strategie rezultat din combinarea acestora øi recomandærile strategice axate pe amplificarea
potenflialului de viabilitate managerialæ øi economicæ
● instrumentele specifice sistemului financiar-bancar referitoare la transparenfla,
promovarea øi dimensionarea activitæflii øi mecanismele acestuia;
● componentele legislative, dinamica øi impactul acestora asupra sistemului garantærii øi contragarantærii.
Evidenflierea aspectelor relevante ale acestor fundamente øi valorificarea
lor în strategia Fondului Român de Contragarantare asiguræ o proiecflie
sustenabilæ pentru urmætorii 3 ani øi, implicit, o consolidare a pozifliei strategice a acestuia în sistemul garantærii øi contragarantærii din flara noastræ, inclusiv în viziunea 2015.

●

12

Documentul de fundamentare

2. STRATEGIA FRC 2011 – 2013
– Abordare metodologicæ –
2.1. DEFINIRE
CEA MAI IMPORTANTÆ funcflie a managementului o reprezintæ, færæ niciun fel de
îndoialæ, previziunea, prin care se contureazæ viitorul organizafliei din perspectiva obiectivelor, modalitæflilor de realizare, resurselor øi termenelor. “Produsele” previziunii, în care
toate aceste elemente se regæsesc în forme øi cu conflinut relativ apropiat, sunt:
❍ prognozele, cu orizonturi de timp de peste 10 ani, în care obiectivele øi modalitæflile de realizare sunt vag conturate
❍ strategiile, referitoare la orizonturi de timp de 3 – 5 ani øi cu obiective, modalitæfli de realizare øi resurse cu grad ridicat de fundamentare
❍ politicile, centrate pe intervale de timp variabile, de la o lunæ la un an, ce concretizeazæ constructiv prevederile strategice
❍ programele, respectiv detalieri în timp øi spafliu ale politicii lunare, evident, în
domenii în care acest lucru este posibil.
Strategia poate fi definitæ ca un ansamblu de obiective prioritare, modalitæfli de realizare øi resurse necesare, stabilite pe intervale de timp variabile,
de la 3 la 5 ani, ce permit îndeplinirea misiunii organizafliei în condiflii de avantaj competitiv.

❍

De remarcat øi faptul cæ strategia este elementul de bazæ al managementului strategic, definit prin deciziile øi acfliunile adoptate øi inifliate pentru fundamentarea, elaborarea øi aplicarea (implementarea) strategiei. Managementul strategic
reprezintæ nu numai o autenticæ oportunitate pentru Fondul Român de Contragarantare,
ci øi o importantæ modalitate de eficientizare a acestuia, într-un context naflional øi european din ce în ce mai dinamic øi mai complex.

❍

2.2. CARACTERISTICI
Rolul deosebit al strategiei Fondului Român de Contragarantare este dat de caracteristicile sale definitorii1):
1)

Vezi øi O. Nicolescu, I. Verboncu – Metodologii manageriale, Editura Universitaræ, Bucureøti,
2008; I. Verboncu (coord.) – Strategie, culturæ, performanflæ, Editura PRINTECH, Bucureøti, 2008; I.
Popa – Management strategic, Editura Economicæ, Bucureøti, 2004
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❍ strategia urmæreøte, direct sau indirect, realizarea unor scopuri bine precizate,

specificate sub formæ de misiune øi obiective. Acestea din urmæ sunt exprimæri cuantificate øi/sau calitative ale scopului pentru care a fost înfiinflatæ øi funcflioneazæ organizaflia, calitatea lor fiind determinantæ pentru performanflele viitoare ale acesteia;
❍ orizontul de timp vizat este de 3 – 5 ani, ceea ce imprimæ strategiei un grad ridicat de risc øi incertitudine amplificate în prezent de efectele crizei economico-financiare,
contextul economico-financiar internaflional øi de condifliile specifice României în procesul de relansare economicæ;
❍ strategia se referæ la ansamblul organizafliei;
❍ în strategia Fondului Român de Contragarantare sunt evidenfliate aspecte esenfliale privind evolufliile semnificative ale mecanismelor, instrumentelor øi proceselor de
operare ale organizafliei;
❍ prin strategie sunt proiectate øi susflinute schimbarea în general sau schimbærile
de naturæ economicæ, metodologicæ øi manageriale în special;
❍ strategia se axeazæ pe abordarea corelativæ a organizafliei øi mediului ambiant,
naflional øi internaflional în care acflioneazæ, permiflându-se, astfel, obflinerea de performanfle specifice institufliei contragarantærii în sistemul finanflatori – beneficiari – garantori – contragarantare;
❍ strategia reflectæ interesele cel puflin ale unei pærfli a stakeholderilor (proprietarilor, managerilor, salariaflilor etc.); de aici øi valabilitatea în cazul Fondului Român
de Contragarantare a sintagmei “strategia se elaboreazæ de cætre manageri, se aprobæ de
cætre acflionari/proprietari øi se aplicæ de cætre manageri”;
❍ cultura organizaflionalæ stæ la baza conturærii, prin strategie, a unui comportament competitiv, generator de performanfle;
❍ elaborarea strategiei urmæreøte obflinerea unei cât mai mari sinergii, respectiv
generarea, în plan economic, în mod special al IMM a unei valori adæugate cât mai substanfliale, iar în cazul fondurilor de garantare o consolidare autenticæ a sistemelor de
operare în condiflii de prudenflialitate øi eficienflæ;
❍ strategia ia în considerare øi favorizeazæ desfæøurarea proceselor de învæflare
organizaflionalæ la cote ridicate de intensitate; prin intermediul acestora capacitatea organizafliei de a sesiza schimbærile din mediul în care acflioneazæ creøte, creându-se premise favorabile pentru obflinerea de avantaj competitiv;
❍ strategia Fondului Român de Contragarantare este puternic formalizatæ, este un
plan pe 3 ani cu unele proiecflii pânæ în anul 2015, cu componente bine precizate;
❍ criteriul cel mai important de evaluare a calitæflii strategiei îl constituie obflinerea avantajului competitiv, luând în considerare øi ca referinflæ piafla financiaræ øi bancaræ precum øi aspecte care interacflioneazæ cu aceasta din perspectiva îndeplinirii, la
nivel performant, a misiunii Fondului Român de Contragarantare.
Existenfla strategiei reprezintæ una – poate cea mai importantæ – din condifliile de
succes ale FRC, iar managementul strategic (procesul de elaborare, fundamentare øi
14
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implementare a strategiei) veritabilæ dimensiune anticipativæ a devenirii acestei tinere
organizaflii – Fondul Român de Contragarantare.

2.3. COMPONENTE
STRATEGIA organizafliei are øapte componente:
a) viziunea2) – adicæ proiecflii spre viitor, care configureazæ o posibilæ øi deziderabilæ dezvoltare a organizafliei respective. O viziune performantæ are la bazæ existenfla
principalilor stakeholderi, interesele øi potenflialul acestora. Viziunea este un rezultat
raflional al voinflei de dezvoltare øi de succes, bazatæ pe cunoaøtere øi luarea în considerare a contextului în care se manifestæ Fondul Român de Contragarantare;
b) misiunea3) – rafliunea de a fi a organizafliei øi de a crea valoare pentru societate
prin dezvoltarea accesului la finanflare a sectorului IMM în condifliile unei funcflionalitæfli performante a FRC. Exprimæ o evoluflie pragmaticæ spre starea idealæ posibilæ, evidenfliatæ prin previziune;
c) obiectivele strategice/fundamentale sunt expresia cuantificatæ øi/sau calitativæ
a scopului pentru care a fost înfiinflatæ øi funcflioneazæ organizaflia. Acestea pot fi:
– obiective economice – (nivelul, structura øi calitatea portofoliului contragarantærii, numærul contragaranfliilor øi a IMM beneficiare, venituri, profit,
rata de eficienflæ a capitalului etc.);
– obiective sociale – gradul de satisfacere a intereselor IMM vizând pæstrarea øi dezvoltarea de noi locuri de muncæ, dezvoltarea regionalæ, cooperarea
cu autoritæflile etc.
În funcflie de modul de exprimare, obiectivele strategice pot fi: cuantificabile sau
necuantificabile, reflectate de responsabilitæflile specifice Fondului Român de Contragarantare;
d) opflfliiunile strategice (modalitæflile de realizare a obiectivelor) – includ modernizarea instrumentelor øi mecanismelor de operare a Fondului Român de Contragarantare, o nouæ performanflæ în plan calitativ øi inovativ, reproiectarea managerialæ, perfecflionarea politicilor de risc øi prudenflialitate, reorganizarea, restructurarea, consolidarea
gestiunii proprii, informatizarea activitæflilor organizafliei;
e) resursele vizeazæ elementele de naturæ umanæ, materialæ, economicæ, tehnicæ øi
informaflionalæ care furnizeazæ mijloacele necesare realizærii misiunii øi obiectivelor
strategice, folosind opfliunile prefigurate identificându-se concret în resurse umane; tehnico-materiale; financiare; informaflii øi cunoøtinfle. Se consideræ cæ cele mai importante
sunt resursele umane, alæturi de informaflii øi cunoøtinfle, iar cele mai dificil de “procurat” sunt resursele financiare, adesea manifestându-se restrictiv;
2)
3)

C. Brætianu – Managementul strategic, Editura Universitaria, Craiova, 2005
C. Brætianu – op. cit.
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f) termenele – stabilesc perioada de operaflionalizare a strategiei, incluzând data
declanøærii øi finalizærii opfliunilor strategice;
g) avantajul competitiv – componentæ virtualæ, cæreia îi sunt subordonate celelalte
componente vizibile. Acesta reflectæ realizarea, de cætre Fondul Român de Contragarantare, a unor produse/servicii pentru fondurile de garantare øi mediul de afaceri øi
IMM superioare dintr-un punct de vedere semnificativ, comparativ cu ofertele similare.
Toate aceste componente strategice constituie puncte de interes în elaborarea propriu-zisæ a Strategiei Fondul Român de Contragarantare.

2.4. FACTORI DE INFLUENfi
fiÆ
Æ
a) Factori de influenflflææ endogeni (determinanflflii):
❍ proprietarul – o persoanæ, un grup de persoane sau statul (acflionari sau asociafli)

are o influenflæ decisivæ asupra obiectivelor øi resurselor, în cazul Fondului Român de
Contragarantare – MECMA care defline 68% din capital øi Fundaflia Post Privatizare care
are 32% din acfliuni. Influenfleazæ nemijlocit strategia prin aprobarea sa, prin asumarea
conflinutului øi modului de implementare a acesteia;
❍ managementul de nivel superior are o influenflæ decisivæ asupra strategiei (în
cazul FRC – Directoratul, Consiliul de Supraveghere øi AGA), întrucât, aøa cum am
precizat, acesta este implicat nemijlocit în elaborarea øi implementarea strategiei. De
regulæ, Directoratul øi preøedintele acestuia au cea mai importantæ contribuflie asupra
elaborærii øi implementærii strategiei, întrucât de competenfla lor managerialæ øi profesionalæ depind conflinutul, modalitæflile øi performanfla implementærii. Menflionæm, ca
fiind mai importante: concepflia øi viziunea privind evoluflia organizafliei, spiritul antreprenorial, cunoøtinflele de management, cunoøtinflele economice, vechimea în organizaflie øi maniera de motivare. Odatæ elaboratæ strategia, aceasta va fi dezbætutæ øi aprobatæ
de Consiliul de Supraveghere øi Adunarea Generalæ a Acflionarilor;
❍ dimensiunea organizaflfliiei, datæ de dimensiunea øi structura capitalului, volumul
øi structura portofoliului, de numærul de salariafli, cifra de afaceri, este o variabilæ importantæ, ce influenfleazæ strategia prin amploarea resurselor pe care le posedæ øi/sau le
poate atrage sau angrena amploarea obiectivelor asumate øi inerflia organizaflionalæ la
schimbare;
❍ complexitatea organizaflfliiei, specificitatea obiectului de activitate a Fondului
Român de Contragarantare, funcflionalitatea øi efectele activitæflilor sale, influenfleazæ
atât opfliunile strategice, cât øi maniera de elaborare øi implementare a strategiei, în sensul cæ o complexitate ridicatæ poate fi un handicap strategic, iar o complexitate redusæ
este adesea un factor nemotivant;
❍ dotarea tehnicæ øi logisticæ, influenfleazæ strategia în sensul cæ, dacæ aceasta este
performantæ, strategia beneficiazæ de o bazæ tehnico-tehnologicæ generatoare de per16
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formanfle. În cazul FRC, dotarea informaticæ (hardware øi software) precum øi cea logisticæ au impact favorabil asupra strategiei;
❍ potenflfliialul informaflfliional øi de cunoøtinflflee, dat de informafliile, know-how-ul øi
cunoøtinflele pe care le posedæ organizaflia, reprezintæ un element determinant în fundamentarea, elaborarea øi aplicarea unei strategii performante în proiectarea obiectivelor,
resurselor, opfliunilor strategice, termenelor ø.a.m.d.
❍ potenflfliialul uman – reprezentat de salariaflii Fondului Român de Contragarantare – constituie resursa strategicæ cea mai importantæ, cu influenfle directe asupra
opfliunilor strategice, dar øi asupra nivelului obiectivelor asumate;
❍ starea economicæ a organizaflfliiei, respectiv situaflia economicæ reprezentatæ de
anvergura capitalului øi rezultatele obflinute sunt importante premise ale amplificærii obiectivelor asumate, determinate în mod deosebit de cadrul normativ special care stæ la
baza funcflionærii FRC øi a securitæflii resurselor sale financiare bazate pe capitalizare
continuæ de la bugetul statului, contribuflia proprie la asigurarea veniturilor necesare
funcflionærii acestuia precum øi în rigorile care stau la baza acumulærii resurselor. Sub
acest aspect Fondul Român de Contragarantare intræ în categoria organizafliilor cu o stare
economicæ propice asumærii unei strategii de dezvoltare;
❍ cultura organizaflfliionalæ – valorile ca sistem ce definesc instituflia contragarantærii, comportamentele, mecanismele øi instrumentele sale specifice, simbolurile, atitudinile etc. – influenfleazæ strategia în toate componentele sale. Strategia Fondului
Român de Contragarantare pentru urmætorii 3 – 5 ani îøi asumæ ca mizæ majoræ aceste
componente.

b) Factori de influenflflææ exogeni (determinanflflii):
❍ factorul economic – sistemul fondurilor de garantare specializate în acordarea

de garanflii, criza øi efectele acesteia asupra pieflei, sistemului bancar, mediului de afaceri IMM, sistemului de impozite, taxe, dobânzi etc. – este cea mai importantæ variabilæ
exogenæ a strategiei, în primul rând prin faptul cæ include piafla øi competitivitatea;
❍ factorul managerial – concretizat în mod deosebit în Strategia guvernamentalæ
pentru dezvoltarea IMM, sistemul de organizare a implementærii acesteia, mecanismele
de coordonare øi motivare, de control, stocul naflional de cunoøtinfle øi know-how managerial accesibile firmei ø.a.m.d.;
❍ determinantul tehnico-operaflfliional – dat de nivelul metodologic, performanfla
mecanismelor øi instrumentelor specifice contragarantærii, capacitatea creativ-inovativæ
a organizafliilor partenere pe a cæror “produse” sunt structurate oportunitæflile FRC, imaginaflia, determinarea øi motivarea managementului fondurilor de garantare de a utiliza
instituflia contragarantærii øi facilitæflile oferite de Fondul Român de Contragarantare;
❍ determinantul socio-cultural – reflectat de structura socialæ a populaflie, øtiinfla,
învæflæmântul, mentalitatea – etc.;
❍ factorul ecologic – factorii naturali ai mediului – se reflectæ asupra nivelului
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Strategia Fondului Român de Contragarantare 2011 – 2013

resurselor øi, implicit, asupra manierei de protejare a mediului ambiant dar øi în structura øi anvergura proiectelor care beneficiazæ de finanflæri garantate øi contragarantate
mai ales în contextul Strategiei Europa 2020;
❍ determinantul politic, respectiv politicile publice, cu deosebire vizând sprijinirea mediului de afaceri, a cercetærii øtiinflifice, învæflæmântului ori politica UE øi a altor
state, politica organizafliilor internaflionale ori a marilor instituflii economice internaflionale;
❍ determinantul juridic reflectæ în plan normativ comportamentul autoritæflilor,
prin intermediul legilor øi al altor acte normative emise de Parlament, Guvern, ministere ø.a.
Fiecare din aceøti factori are o sferæ de cuprindere specificæ øi acflioneazæ relativ
diferit. De aceea este necesaræ cunoaøterea øi abordarea lor în funcflie de caracteristicile
dimensionale øi funcflionale ale Fondul Român de Contragarantare, de particularitæflile
mediului ambiant, naflional øi internaflional în care acestea acflioneazæ øi evolueazæ.

2.5. TIPOLOGIE
ÎN FUNCfi
fiIIE de sfera de cuprindere, strategiile se delimiteazæ în:
❍ strategii globale, care vizeazæ organizaflia în ansamblul sæu,
❍ strategii parflfliiale, ce proiecteazæ viitorul organizafliei la nivelul unor componente procesuale sau structurale mai importante.
Ca tipologie, Strategia Fondului Român de Contragarantare este una globalæ, a vând totodatæ ascendent în componentele care pot sæ-i asigure vocaflfliia spre dezvoltare
inovativæ, consolidare, diversificare øi de eficientizare a managementului.

2.6. METODOLOGIA DE FUNDAMENTARE, ELABORARE
ØI IMPLEMENTARE
DEMERSUL specific managementului strategic asumat øi în Strategia Fondului
Român de Contragarantare pentru perioada 2011 – 2013, implicæ parcurgerea a patru
etape distincte:
a) fundamentarea strategiei, în care este necesaræ precizarea a douæ categorii de
aspecte:
❍ premisele în funcflie de care se elaboreazæ strategia,
❍ fundamentele, respectiv sursele de informaflii valorificabile în/pentru elaborarea propriu-zisæ a strategiei;
b) elaborarea strategiei, cu urmætoarele secvenfle:
❍ conturarea viziunii organizafliei,
❍ stabilirea misiunii organizafliei,
18
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determinarea obiectivelor strategice,
❍ precizarea modalitæflfliilor de realizare a obiectivelor (a opfliunilor strategice),
❍ dimensionarea resurselor ce urmeazæ a fi angajate în realizarea obiectivelor strategice,
❍ precizarea termenelor,
❍ stabilirea modalitæflfliilor de obflfliinere de avantaj competitiv (dupæ caz),
❍ asamblarea componentelor enumerate într-o configuraflie de ansamblu a
strategiei globale a organizafliei;
c) implementarea strategiei, prin intermediul unui complex de decizii øi acfliuni ce
vizeazæ:
❍ asigurarea condiflfliiilor materiale, financiare, umane øi informaflfliionale,
❍ ameliorarea culturii organizaflfliionale,
❍ asigurarea condiflfliiilor manageriale,
❍ operaflfliionalizarea schimbærilor strategice prevæzute prin strategie;
d) evaluarea strategiei, în sensul comparærii rezultatelor obflinute la finalul intervalului strategic cu obiectivele strategie asumate.
❍
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3. FUNDAMENTAREA STRATEGIEI FRC
3.1. PREMISE
ÎN ELABORAREA strategiei Fondului Român de Contragarantare s-a flinut cont
de urmætoarele aspecte:

a) Diferenflfliierea strategiei în funcflfliie de faza ciclului de viaflflææ în care se aflæ
organizaflfliia
Organizaflia are un ciclu de viaflæ segmentat în care intensitatea proceselor de management øi exercifliul operaflional este diferitæ. Nota de specificitate a strategiei este datæ,
îndeosebi, de intensitatea øi modalitæflile diferite de manifestare a variabilelor (determinanflilor) endogene øi/sau exogene øi genereazæ o tipologie specificæ. Adæugând la acestea øi analiza SWOT, avem imaginea completæ a fundamentærii complexe, realiste a
unui anumit tip de strategie recomandat Fondului Român de Contragarantare aøa cum
s-a procedat, de altfel, øi în cazul de faflæ.

b) Luarea în considerare a principalilor stakeholderi
Stakeholderii sunt “deflinætori de interese” din interiorul øi din afaræ organizafliei
ce susflin evoluflia economicæ favorabilæ a acesteia, implicându-se direct sau indirect în
soluflionarea decizionalæ a problemelor cu care se confruntæ. Cele mai importante categorii de stakeholderi interni sunt: acflionarii-proprietari, managerii øi salariaflii. La rândul lor stakeholderii externi se regæsesc în ipostaze de: stat, autoritæfli publice centrale,
fondurile de garantare øi alte IFN, mediul de afaceri, în general, IMM, în special, bæncile, administraflie publicæ localæ, furnizori, diverøi clienfli.

c) Asigurarea continuitæflfliii procesului strategic
Procesul complex de elaborare øi aplicare a strategiilor øi a politicilor organizafliilor nu trebuie sæ fie o acfliune izolatæ, de etapæ, ci un demers continuu, generat de câteva
elemente majore, precum:
– mobilitatea Fondului Român de Contragarantare, care este într-o continuæ
“miøcare” la nivelul caracteristicilor sale dimensionale, structurale, funcflionale øi operaflionale, cu deosebire vizând atingerea flintelor øi a obiectivelor
strategice majore privind volumul, structura øi calitatea contragaranfliilor acordate, în condifliile mutafliilor semnificative care au loc în intervale scurte,
generate atât de factori interni, cât øi externi;
20
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– modificærile determinate de dinamica pieflei europene, mediul ambiant,
naflional øi internaflional sunt extrem de complexe øi adesea imprevizibile,
influenflând considerabil comportamentul managerial, economic, comercial
etc. al FRC.
Din aceastæ perspectivæ, adaptarea prin schimbare la cerinflele øi exigenflele mediului ambiant, valorificarea constructivæ a impactului acestuia vor trebui sæ devinæ
træsæturi definitorii ale evolufliei Fondului Român de Contragarantare. Or, imprimarea
acestor træsæturi, nu poate fi realizatæ decât prin proiectarea øtiinflificæ øi permanentæ a
viitorului strategic øi tactic al FRC.

d) Realizarea unei strategii globale multidimensionale
Aceastæ premisæ are în vedere faptul cæ în fundamentarea strategiei Fondului Român de Contragarantare este necesaræ luarea în considerare a unor aspecte de naturæ
economicæ, tehnicæ, managerialæ, socio-umanæ, juridicæ ø.a.m.d., în proporflii care sæ
reflecte relevant ponderea lor în mecanismul de funcflionare al acestuia.

e) Abordarea sistemicæ a elaborærii øi implementærii strategiei
Managementul strategic trebuie abordat din dublæ perspectivæ. Pe de o parte,
flinând cont de caracteristica de sistem deschis al FRC, concretizatæ în multitudinea de
relaflii pe care le are cu alte sisteme contextuale, pe multiple planuri. Pe de altæ parte,
amplificarea conexiunilor dintre organizaflie øi mediul sæu caracteristic influenfleazæ
comportamentul economic, comercial øi managerial al acesteia øi, implicit, influenflele
exercitate asupra mediului de afaceri øi economic naflional.
Schimbarea atitudinii faflæ de mediul ambiant reclamæ un proces strategic sistemic, cu etape de fundamentare, elaborare øi implementare judicios dimensionate øi
intercorelate ale cærei elemente de referinflæ vor trebui situate în contextul strategiilor
europene øi naflionale care vizeazæ domeniul.

f) Internaflfliionalizarea activitæflfliilor
Multiplicarea legæturilor cu mediul ambiant naflional øi, mai ales, internaflional,
susflinutæ øi de amplificarea caracterului deschis, organic adaptativ al FRC, impune elaborarea unor strategii complexe, dinamice øi eficiente
Asupra organizafliilor din România internaflionalizarea se manifestæ în primul rând
în contextul integrærii sale ca membru al Uniunii Europene. Complexele øi profundele
procese de europenizare – Piafla Unicæ Europeanæ, trecerea la moneda unicæ euro, implementarea Strategiei EUROPA 2020, reforma juridicæ, instituflionalæ øi managerialæ,
procesul de internaflionalizare a afacerilor ø.a. – toate au impact substanflial, direct øi indirect, economic, juridic, øtiinflific, tehnic, informaflional, educaflional, ecologic, politic
21
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etc. asupra strategiilor, comportamentului, funcflionalitæflii øi performanflelor organizafliilor din România øi în consecinflæ øi al Fondului Român de Contragarantare.
Al doilea palier important de efecte ale internaflionalizærii provine din evolufliile
de la nivelul mondosistemului, al pieflei mondiale în ansamblul sæu, ale marilor “actori”
economici internaflionali din afara Uniunii Europene: SUA, Japonia, China, Rusia,
India, Brazilia ø.a.. Toate acestea marcheazæ nivelul øi dinamica preflurilor la energie,
materii prime, produse øi servicii, cursurile de schimb, mærimea dobânzilor, afluenfla de
capital financiar, direcfliile, intensitatea øi conflinutul fluxurilor de informaflii øi cunoøtinfle integrate etc.

g) Realizarea transferului internaflfliional de know-how managerial
Ancorarea României øi a organizafliilor sale la cerinflele øi exigenflele mediului
ambiant internaflional reclamæ un permanent schimb informaflional cu organizaflii din
stræinætate prin care se asiguræ know-how-ul managerial necesar competitivitæflii øi eficienflei. Asistæm, aøadar, la extinderea abordærilor de management comparat, axate pe
luarea în considerare a factorilor care diferenfliazæ sensibil procesele de management
din diverse flæri.
Transferul de know-how managerial dintre care o parte majoræ este sub forma
“ccelor mai bune practici” din Uniunea Europeanæ reprezintæ misiunea majoræ a managementului comparat. De aici øi necesitatea imprimærii unei pronunflate dimensiuni
internaflionale managementului Fondului Român de Contragarantare, ca importantæ
premisæ a fundamentærii, exercitærii øi implementærii profesioniste a strategiilor sale.

h) Operaflfliionalizarea flexibilæ a strategiei
Strategia Fondului Român de Contragarantare nu este abordatæ ca o proiecflfliie ri gidæ a viitorului organizaflfliiei, axatæ numai pe operaflfliio¬nalizarea ad-litteram a conflfliinutului sæu, ci, dimpotrivæ, ca un concept øi un elaborat flexibil, susceptibil de modificæri
øi recalibræri în funcflfliie de evoluflfliia sistemului parametrilor dimensionali, funcflfliionali øi
ai misiunii sale.
Dat fiind faptul cæ intervalul de timp de la elaborarea pânæ la aplicarea efectivæ a
strategiei este destul de mare, pot apærea unele nesincronizæri ca reflecflie a modificærilor parfliale a conflinutului sæu (la nivel de obiective, opfliuni strategice, dimensiunea
unor resurse ori durata unor termene intermediare øi finale etc.).
Aøadar, elaborarea øi implementarea acestei strategii se doreøte a fi una flexibilæ
care sæ reflecte mutaflfliiile din perimetrul stakeholderilor, dar øi pe cele macro ori mondo economice, sociale øi, mai ales a trecerii la economia bazatæ pe cunoøtinflflee în contextul
strategiei EUROPA 2020 asumatæ de Guvernul României printr-un set de politici publice corespunzætoare.
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3.2. FUNDAMENTE
CELE MAI IMPORTANTE surse informaflfliionale care “alimenteazæ” elaboratorii
strategiei cu informaflii pertinente øi-i dau realismul necesar sunt, în esenflæ, urmætoarele:
a) Politicile publice în domeniul IMM øi ale mediului de afaceri în contextul vi ziunii strategice de dezvoltare a României din perspectiva 2020,
b) Politici øi instrumente în domeniul ajutorului de stat în România øi flflæærile membre ale Uniunii Europene,
c) Politici, mecanisme øi instrumente de garantare øi contragarantare în flflæærile
membre ale Uniunii Europene,
d) Evoluflfliia pe termen scurt øi mediu a sistemului financiar øi bancar din România
øi flflæærile membre ale Uniunii Europene,
e) Fondurile de garantare partenere ale FRC. Tipologia de garantare øi impactul
contragarantærii,
f) Analiza SWOT a Fondului Român de Contragarantare,
g) Instrumente specifice sistemului financiar-bancar privind transparenflflaa, promovarea øi diseminarea activitæflfliii øi mecanismelor acestora,
h) Componente legislative dinamica øi impactul acestora pentru sistemul garantæ rii øi contragarantærii.
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4. POLITICILE PUBLICE ÎN DOMENIUL IMM
ØI ALE MEDIULUI DE AFACERI
ÎN CONTEXTUL VIZIUNII STRATEGICE
DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI ÎN PERSPECTIVA 2020
4.1. IMPACTUL STRATEGIEI GUVERNAMENTALE
PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI IMM
PÂNÆ ÎN ANUL 2013 ASUPRA STRATEGIEI FONDULUI ROMÂN
DE CONTRAGARANTARE
SECTORUL IMM øi dezvoltarea acestuia, preconizatæ de Strategia Guvernamentalæ, 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 din stakeholderii externi ai sectorului IMM prin implicarea nemijlocitæ în susflinerea financiaræ a dezvoltærii acestora.
Nu întâmplætor facilitarea accesului la finanflare – deci, la asigurarea resurselor
financiare necesare realizærii obiectivelor prevæzute prin Strategia Guvernamentalæ –
este “zona” cea mai vulnerabilæ øi, implicit, cea mai delicatæ/deficitaræ pentru IMM
româneøti, ce aøteaptæ soluflii strategice din partea tuturor factorilor implicafli în mecanismele øi politicile de finanflare: Guvern, bænci, fonduri de garantare, IFN, FRC.
Obiectivul strategic general prioritar se referæ la “îmbunætæflirea accesului
IMM la finanflare”. În acest context se are în vedere în mod special diversific area instrumentelor financiare pentru sprijinirea dezvoltærii sectorului IMM cu luarea în
considerare a complementaritæflfliii instrumentelor în contextul politicilor de dezvoltare
regionalæ, pornind de la realitatea cæ IMM au o contribuflie majoræ la creøterea economicæ øi la ocuparea forflei de muncæ, atât în România, cât øi la nivelul UE, unde, de
altfel, s-au situat pe axa centralæ a Strategiei Lisabona øi au rol esenflial øi în Strategia
UE 2020. Totuøi, creøterea øi dezvoltarea sectorului IMM depind direct de potenflialul
IMM de a investi în restructurare, inovare øi calificarea forflei de muncæ.

❍

Una din problemele majore cæreia IMM îi au de fæcut faflæ în condifliile
efectelor crizei economice o reprezintæ accesul la finanflflaare, constrângere
care nedetensionatæ poate pune în pericol însæøi reluarea creøterii economice. Concurenfla limitatæ øi piafla încæ neconsolidatæ a sectorului bancar limiteazæ presiunea care ar
putea determina bæncile sæ devinæ mult mai interesate de sectorul IMM. Regulile de

❍
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supraveghere bancaræ împiedicæ bæncile sæ acorde împrumuturi firmelor care nu dispun
de garanfliile necesare. De aceea, Guvernul îøi propune sæ ia mæsuri care sæ direcflioneze
resursele limitate de care dispune spre rezolvarea acestor probleme øi, în special, spre
dezvoltarea unor politici care sæ faciliteze accesul IMM la finanflare, flinând cont însæ de
calitatea de stat membru al Uniunii Europene øi, deci, de obligaflia de a respecta regulile
comunitare în domeniul ajutorului de stat.
Drept urmare, Guvernul intenflfliioneazæ sæ acflfliioneze în sensul diversificærii øi a
unei mai bune direcflfliionæri a instrumentelor financiare menite a veni în sprijinul sectorului IMM. Diversificarea nu se referæ însæ numai la “inventarea” unor noi instrumente de finanflare, ci este vorba fie de finanflare prin infuzie de capital, fie de finanflare
prin împrumuturi øi de stimularea dezvoltærii institufliilor garantærii, contragarantærii øi
de risc. De aici øi locul øi rolul deosebit pe care urmeazæ sæ-l joace în viitor sistemul de
garantare øi contragarantare precum øi institufliile reprezentative ale acestuia – fondurile
de garantare øi Fondul Român de Contragarantare.

❍

În vederea implementærii mæsurii, Guvernul are în vedere urmætoarele acfliuni:

❍ Sprijin public pentru achiziflfliionarea de echipamente

Acfliunea vizeazæ sprijinul public acordat întreprinderilor mici øi mijlocii în vederea: dezvoltærii afacerilor; creøterii conøtientizærii întreprinderilor øi organizafliilor de
reprezentare øi sprijin al dezvoltærii afacerilor privind oportunitæflile de afaceri deschise
de acfliunile publice privind securitatea energeticæ øi protecflia mediului, la nivel european øi internaflional, economisirii resurselor naturale utilizate øi protecfliei mediului
(eco-eficienflæ); susflinerii investifliilor realizate de cætre întreprinderi nou-înfiinflate øi
microîntreprinderi, precum øi a investifliilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici øi mijlocii; dezvoltærii øi modernizærii activitæflilor de comercializare a produselor øi serviciilor de piaflæ; susflinerii meøteøugurilor øi artizanatului.

are pentru IMM în scopul sprijinirii dezvoltærii regionale
❍ Scheme de finanflfla
Finanflare pentru investiflii noi (investiflii în active corporale øi necorporale, destinate creærii unei unitæfli noi sau extinderii uneia existente, diversificærii producfliei unitæflii prin realizarea unor produse noi sau pentru schimbarea fundamentalæ a procesului
general de producflie a unei unitæfli de fabricaflie deja existente). Intensitatea ajutorului
(ponderea ajutorului în total costuri eligibile) nu va depæøi 60% pentru întreprinderi
mijlocii øi 70% pentru întreprinderi mici, cu excepflia regiunii Bucureøti – Ilfov unde
plafoanele maxime ale intensitæflii vor fi de 50% øi respectiv 60%.
❍ Promovarea creøterii economice în mediul rural prin sprijinirea dezvol -

tærii micro-întreprinderilor øi a cooperativelor (asociaflfliiilor) de fermieri
Se are în vedere încheierea unor acorduri cu organizaflii internaflionale de asistenflæ
voluntaræ pe termen scurt, furnizatæ IMM din mediul rural øi cooperativelor de fermieri,
în vederea impulsionærii dezvoltærii antreprenoriatului agricol øi dezvoltærii turismului
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rural. Asistenfla va fi focalizatæ, în principal, pe urmætoarele domenii: marketing strategic, crearea cooperativelor de fermieri, asistenflæ în elaborarea bugetelor øi a planurilor
de lucru øi instruire în gestionare financiaræ.
❍ Susflfliinerea øi multiplicarea capitalului privat de risc prin participarea la

crearea unui proiect pilot de fond de capital de risc în parteneriat public-privat
pentru sprijinul dezvoltærii afacerilor cu potenflfliial de creøtere øi creærii de locuri
de muncæ
Schema de finanflare a IMM va fi una tipicæ de capital de risc, inclusiv prin înfiinflarea unei instituflii financiare specializate pentru o mai eficientæ combinare a participærii la capital cu creditul ca soluflii rapide pentru IMM aflate în fazele de început ale
unei afacerii (start-up øi seed capital). Pe de altæ parte se are în vedere øi monitorizarea
implementærii Inifliativei Jeremie prin care vor fi stimulate finanflærile pentru investiflii
(capital) pentru IMM în vederea accelerærii absorbfliei fondurilor structurale, sprijinirea
investifliilor de dezvoltare øi internaflionalizare a IMM pentru creøterea competitivitæflii
øi accesului pe noi piefle, stimulærii investifliilor cu componentæ de transfer tehnologic
øi încurajare a schimbului de bune practici antreprenoriale, prin parteneriate internaflionale, oferirii de consultanflæ øi asistenflæ pentru întreprinzætori în dezvoltarea competitivæ a afacerii proprii aflatæ în stadiu incipient, start-up sau spin-off, sau în primæ fazæ
de extindere/diversificare/internaflionalizare, la standarde europene øi/sau internaflionale; stimulærii cercetærii øi inoværii cu finalitate economicæ øi a investifliilor creatoare
de locuri de muncæ.
❍ Sprijinirea creærii øi operaflfliionalizærii unei reflfleele de investitori privaflflii de succes
(“business angels” network) prin: înfiinflarea unui birou de legæturæ; elaborarea mecanismului de funcflionare a reflelei, mediatizarea schemei øi gæsirea celor mai avantajoase
metode de cooperare în cadrul reflelei; informarea IMM cu privire la reflelele business
angels; accesarea reflelelor externe øi introducerea în circuitul internaflional al reflelelor
BAN (Business Angels Networks) în aøa fel încât sæ poatæ creøte oferta de capital de
risc pentru IMM interesate.
❍ Sporirea accesibilitæflfliii fondurilor de microcreditare

Comisia Europeanæ a accentuat importanfla facilitærii accesului întreprinzætorilor
øi a întreprinderilor mici la micro-credite. Micro-creditarea contribuie la creøterea economicæ øi ocuparea forflei de muncæ. În acest sens, Guvernul urmæreøte realizarea øi implementarea unui sistem de micro-creditare care sæ satisfacæ nevoile microîntreprinderilor øi sæ asigure o ratæ atractivæ a dobânzii pentru creditele micro øi mici. Sistemul
de micro-creditare va conduce la dinamizarea concurenflei pe piaflæ øi accelerarea procesului de dezvoltare a acesteia.
❍ Consolidarea sistemului de fonduri de garantare pentru IMM

Facilitarea accesului la creditare prin scheme de garantare va îmbunætæfli condifliile
finanflærilor øi, implicit, accesul la finanflare al IMM, în condifliile în care cererea de credit pentru capital de lucru øi dezvoltare este insuficient acoperitæ de ofertæ, în special
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din partea sectorului bancar, dar øi a celui nebancar pe componenta de microcreditare.
Guvernul consideræ abordarea regionalæ ca fiind crucialæ pentru creøterea impactului economic øi social al mæsurilor de dezvoltare a sectorului IMM.
Mæsura, prin abordarea sa regionalæ, contribuie la atragerea øi implicarea sectorului privat în promovarea IMM øi implicit susflinerea dezvoltærii regionale øi are, în
acelaøi timp, marele avantaj cæ utilizeazæ resursele locale iar consultanfla este direcflionatæ cætre nevoile specifice ale întreprinzætorilor.
❍ De asemenea, se estimeazæ o reducere a riscului de faliment al IMM asistate,
printr-o cunoaøtere mai bunæ a mediului de afaceri în care acestea opereazæ øi printr-o
analizæ øi monitorizare adecvate øi eficiente. Guvernul consideræ cæ astfel va îmbunætæfli
accesul IMM la finanflare, prin îmbinarea resurselor financiare locale private cu sprijinul acordat de stat øi UE.
În acest sens, Guvernul are în vedere urmætoarele acfliuni:
– crearea unui sistem descentralizat de fonduri regionale de asistenflflææ øi garantare
care sæ îmbunætæflfleeascæ accesul IMM la finanflflaare prin îmbinarea resurselor financiare
locale ale bæncilor cu garanflfliiile fondurilor locale de garantare mæsura comportând identificarea celei mai convenabile forme juridice de înregistrare a schemelor de garantare
regionale øi mæsuri pentru operaflionalizarea acestora øi dezvoltarea sistemului regional
de fonduri de garantare în consecinflæ;
– capitalizarea suplimentaræ a FNGCIMM prin majorarea capitalului social la un
nivel care sæ-i permitæ o mai bunæ multiplicare a capitalului în condiflfliii de risc contro lat asigurându-se astfel:
❍ menflinerea capacitaflii de platæ a garanfliilor færæ afectarea capacitæflii de
garantare,
❍ crearea posibilitæflii de diversificare a produselor financiare care sæ acopere nevoile de modernizare øi retehnologizare ale IMM,
❍ adecvarea gradului de risc asumat la situaflia de crizæ economicæ øi financiaræ.
❍ Capitalizarea continuæ a FRC

Capitalizarea continuæ a FRC va conduce la dezvoltarea schemelor de garantare
existente, la recalibrarea profilului riscului pentru sprijinul acordat accesului la finanflare a IMM, flinând cont de obiectivul comunitar øi naflional major: “creøtere economicæ
øi creare de locuri de muncæ”.
❍ Stimularea accesului la schemele europene de cogarantare sau contragarantare
oferite de:
FEI; Fondul de garantare pentru IMM øi Fondul de inovare øi dezvoltare rapidæ
pentru IMM, prin cadrul Programul pentru inovare øi competitivitate/CIP (2007 – 2013).
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5. POLITICI ØI INSTRUMENTE ÎN DOMENIUL
AJUTORULUI DE STAT ÎN ROMÂNIA
ØI fi
fiÆ
ÆRILE MEMBRE ALE UNIUNI EUROPENE
5.1. IMPACTUL POLITICILOR ØI INSTRUMENTELOR
ÎN DOMENIUL AJUTORULUI DE STAT ASUPRA STRATEGIEI FRC
FUNDAMENTAREA, elaborarea øi implementarea strategiei Fondului Român
de Contragarantare, a cærei activitate este determinatæ definitoriu pe principiile comunitare ale ajutorului de stat, nu pot fi realizate færæ valorificarea unei game variate de
informaflii referitoare la politicile øi instrumentele specifice acestui domeniu asumate de
statul român øi a celor operaflionalizate în Uniunea Europeanæ øi România.
Reperul semnificativ în materie îl reprezintæ reglementærile Comisiei Europene (prin Strategia de la Lisabona) øi naflfliionale (H.G. 651/2006, referitoare la
Politica naflionalæ în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006 – 2013). Astfel:
a) la nivelul UE, PAAS (Planul de acfliune privind ajutoarele de stat) a stabilit
principalele orientæri: ● ajutoare de stat mai puflin distorsionate øi mai bine direcflionate;
● abordarea economicæ mai rafinatæ; proceduri mai eficiente, o mai bunæ aplicare, o
mai mare predictibilitate øi o transparenflæ sporitæ; ● responsabilitate partajatæ /împærflitæ
între Comisie øi statele membre.
Totodatæ sunt definite urmætoarele domenii prioritare: ● inovarea, cercetarea øi
dezvoltarea (R&D; ● crearea unui climat de afaceri mai bun øi stimularea spiritului
antreprenorial; ● investiflia în capitalul uman; ● servicii de interes economic general
(SIEG); ● mai bunæ prioritizare prin simplificare øi consolidare; ● politica flintitæ pe ajutorul regional; ● încurajarea unui mediu înconjurætor durabil; ● înfiinflarea de infrastructuræ de transport moderna, de energie, pentru tehnologia informafliei øi a comunicafliilor, concomitent cu reglementærile øi comunicærile necesare: ● regulamentul de
minimis (s-a dublat suma de la 100.000 euro la 200.000 euro pe o perioada de 3 ani,
introducerea pragului de 1.5 milioane euro pentru garanflii destinate IMM); ● comunicarea privind ajutorul de stat pentru inovare; ● liniile directoare privind capitalul de risc
– creøterea pragului safe-harbour la 1.5 milioane euro pe an, introducerea analizei detaliate pentru mæsurile care nu îndeplinesc condifliile pentru safe-harbour; ● cadrul pentru Cercetare, dezvoltare øi Inovare – clarificarea regulilor existente, introducerea de
noi reguli privind inovarea, proiectele de interes european comun, analiza detaliatæ în

●
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cazul proiectelor mari; ● liniile directoare privind protecflia mediului înconjurætor – intensitæfli mai mari ale ajutorului, prioritizate în funcflie de economisirea energiei, eficienfla energeticæ øi energii regenerabile, analiza detaliatæ în cazul proiectelor mari; ● o
nouæ metodologie de calcul a ratei de referinflæ øi Comunicarea privind ajutorul de stat
sub formæ de garanflii – se introduce criteriul de risc economic øi se introduc totodatæ
reguli simplificate pentru IMM.
b) la nivel naflfliional, au fost fixate: ● obiectivele generale vizând creøterea competitivitæflii operatorilor economici; ● reducerea decalajelor între nivelul de dezvoltare
al economiei româneøti øi al celei comunitare, cât øi reducerea disparitæflilor economicosociale între regiuni; ● direcflionarea eficientæ a resurselor, prin concentrarea acestora
spre atingerea obiectivelor naflionale de dezvoltare; ● fundamentarea politicii în domeniul ajutoarelor de stat pe o analizæ economicæ rafinatæ a impactului acestora; ● aplicarea eficientæ a acquis-ului comunitar în materia ajutorului de stat precum øi prioritæflile de dezvoltare identificate prin PND având ca obiective : creøterea competitivitæflii
economice, în special a IMM, dezvoltarea øi modernizarea infrastructurii de transport
trans-europene øi a reflelelor de legæturæ, modernizarea øi dezvoltarea infrastructurii de
transport de interes naflional øi îmbunætæflirea serviciilor aferente, precum øi cætre dezvoltarea durabilæ a sectorului transporturi; ● protejarea øi îmbunætæflirea calitæflii mediului
în vederea îmbunætæflirii standardelor de viaflæ prin asigurarea serviciilor de utilitæfli publice, la calitatea øi în cantitatea necesare, precum øi îmbunætæflirea calitæflii mediului
vizând, în special, conformarea cu directivele relevante ale Uniunii Europene; ● dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupærii øi a incluziunii sociale øi întærirea capacitæflii administrative; ● dezvoltarea economiei rurale øi creøterea productivitæflii în sectorul agricol; ● diminuarea disparitæflilor de dezvoltare între regiunile flærii.

●

Din perspectiva dezvoltærii IMM øi al facilitærii accesului la finanflare, un
rol important îl au ajutoarele de valoare micæ (de “minimis”) øi garanflfliiile

de stat.
Începând cu anul 2007 øi pânæ în prezent, în România au fost elaborate, cu sprijinul Consiliului Concurentei, 92 de mæsuri de natura ajutorului de stat, care se afla încæ
în vigoare: 7 scheme øi 4 ajutoare ad-hoc autorizate de Comisia Europeanæ; 28 scheme
exceptate de la notificarea Comisiei Europene; 53 scheme de minimis.
Bugetul maxim total al acestor mæsuri este de aproximativ 13,43 miliarde euro,
beneficiind de sprijin estimativ 239.000 agenfli economici. Scheme de ajutor de stat au
o valabilitate diferitæ øi se adreseazæ atât întreprinderilor mici øi mijlocii (IMM), cât øi
întreprinderilor mari.
O analizæ sinteticæ a acestor mæsuri de sprijin reliefeazæ faptul ca un numær
de 28 mæsuri de ajutor de stat, având un buget total estimat de 2,1 miliarde
Euro, se adreseazæ exclusiv IMM. Totodatæ, existæ un numær de 61 mæsuri de ajutor de
sprijin care se adreseazæ atât IMM, cât øi întreprinderilor mari. Bugetul total al acestora

●
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este de aproximativ 10, 34 miliarde Euro, având un numær estimativ de 176.500 beneficiari. Din punct de vedere al obiectivelor urmærite prin acordarea fondurilor publice,
cea mai mare pondere o deflin mæsurile care vizeazæ realizarea de investiflii øi crearea de
locuri de muncæ în scopul dezvoltærii regionale. Aceasta se justificæ prin faptul cæ toate regiunile de dezvoltare din România sunt considerate zone asistate în sensul art. 87(3)(a)
al Tratatului CE, care pot beneficia de un nivel de finanflare ridicat, atât din fonduri naflionale, cât øi din fonduri comunitare. În ceea ce priveøte modalitæflile concrete de acordare a ajutoarelor de stat predominæ granturile, urmate de facilitæfli fiscale øi garanflii.

5.2. PERSPECTIVELE AJUTORULUI DE STAT
ÎN UNIUNEA EUROPEANÆ
AØA CUM se menflioneazæ øi în Rezoluflia Parlamentului European din 20 ianuarie 2011, referitoare la Raportul privind Politica de Concurenflflææ 2009, politica de ajutor de stat este parte integrantæ a politicii de concurenflæ. Aceasta reflectæ nevoia de a
menfline un nivel adecvat de concurenflæ pentru tofli agenflii economici care acflioneazæ
pe Piafla Internæ. În acest scop, rolul Comisiei Europene este sæ controleze alocærile de
ajutor de stat astfel încât acestea sæ nu devinæ un instrument al Statelor Membre pentru
protejarea industriilor naflionale într-o manieræ în care sæ afecteze Piafla Comunæ øi consumatorii comunitari.
În contextul crizei economice øi financiare, politica de control a ajutoarelor
de stat a contribuit la o coordonare a ræspunsurilor Statelor Membre la
provocærile crizei øi le-a împiedicat sæ înceapæ o cursæ a acordærii de subvenflii. Pe de
altæ parte, strategia CE în domeniul ajutorului de stat este sæ meargæ mai departe øi sæ
faciliteze ieøirea din crizæ a Statelor Membre. În acest sens, este permisæ acordarea de
facilitæfli companiilor, acolo unde existæ un eøec al pieflei pe care acestea activeazæ.

●

Totodatæ, CE susfline acordarea de facilitæflflii care vizeazæ atingerea de obiective orizontale care sæ ducæ la o creøtere durabilæ, la crearea de locuri de
muncæ, la protecflia mediului sau promovarea cercetærii, dezvoltærii øi inoværii. fiinând
cont de “Strategia Europa 2020”, DG COMP øi-a stabilit pentru anul 2011 urmætoarele
obiective principale:
– protecflia concurenflei pe Piafla Internæ, principala modalitate de a spori
bunæstarea consumatorilor;
– promovarea culturii concurenflei;
– susflinerea creøterii economice, a locurilor de muncæ øi a concurenflei.

●

În ceea ce priveøte politica în materie de ajutor de stat, luându-se în considerare øi recomandærile Parlamentului European de la începutul acestui
an, DC COMP øi-a asumat urmætoarele obiective:

●
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a) Limitarea cuantumului total al ajutoarelor acordate
În concordanflæ cu Planul de acfliune pentru ajutoare de stat mai pufline øi mai bine
orientate (Action Plan for less and better targeted state aid) lansat în anul 2005 de CE,
politica în domeniul acordærii de ajutoare de stat este sæ se limiteze suma globalæ a
acestora, întrucât ajutoarele distorsioneazæ concurenfla prin acordarea unui avantaj
selectiv. De asemenea, o cursæ a subvenfliilor între Statele Membre ar submina eficienfla
economicæ øi Piafla Internæ. Din aceste motive, se doreøte, cât mai curând posibil, reducerea ajutoarelor de stat acordate de la începutul crizei economice pânæ la nivelul de
dinainte de crizæ sau chiar sub acest nivel.

b) Asigurarea faptului cæ, acolo unde sunt acordate, ajutoarele de stat nu distorsioneazæ grav concurenflflaa, ci se adreseazæ remedierii unui eøec al pieflfleei în beneficiul societæflfliii luate în ansamblul sæu.
Elementul sau rafliunea centralæ a politicii de ajutor de stat este ca, în analiza diverselor mæsuri de sprijin de ajutor supuse notificærii, CE sæ se concentreze mai mult
pe analiza economicæ (balancing test), care sæ urmæreascæ urmætoarele aspecte:
● balanfla dintre aspectele pozitive øi cele negative care ar rezulta din acordarea ajutoarelor de stat sæ fie pozitivæ. Astfel, avantajele create pe piaflæ trebui sæ prevaleze asupra dezavantajelor create øi, pe cale de consecinflæ, distorsionarea concurenflei sæ fie limitatæ la minimum necesar;
● mæsura de ajutor de stat se adreseazæ unui eøec al pieflei sau vizeazæ un
obiectiv de interes comun al UE, respectiv dezvoltarea regionalæ, protecflia
mediului, promovarea IMM, cercetærii, dezvoltærii øi inoværii, ocuparea forflei de muncæ etc.

c) Prevenirea efectivæ øi recuperarea ajutoarelor de stat incompatibile
Acest obiectiv vizeazæ prevenirea øi recuperarea efectivæ a ajutoarelor de stat incompatibile, astfel încât comerflul intra-comunitar sæ nu fie afectat de mæsurile implementate de Statele Membre færæ respectarea regulilor comunitare în domeniul ajutorului de stat. În acest context, CE insistæ pe responsabilizarea øi cooperarea continuæ cu
instanflele naflionale pentru a se cunoaøte rolul øi importanfla acestora în controlul ajutorului de stat.
În consecinflæ obiectivele DG Coompetition reprezintæ în bunæ mæsuræ elemente cheie stabilite în contextul actual al crizei financiare øi economice øi
reprezintæ principii strategice ale politicii CE în domeniul ajutorului de stat, jucând un
rol important în:
● stabilitatea sistemului financiar în paralel cu garantarea existenflei aceloraøi
condiflii între institufliile financiare øi între bænci din diferite State Membre;
● asigurarea viabilitæflii bæncilor care au beneficiat de ajutoare de salvare;
● facilitarea unei finanflæri adecvate pentru o economie realæ, mai ales pentru IMM.

●
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6. POLITICI, MECANISME ØI INSTRUMENTE
DE GARANTARE ØI CONTRAGARANTARE
ÎN fi
fiÆ
ÆRILE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE
6.1. MECANISME DE CONTRAGARANTARE
ÎN fi
fiÆ
ÆRILE UE ØI TURCIA
CONTRAGARANTAREA reprezintæ modalitatea prin care garantul principal
poate transfera responsabilitatea sa de garantare limitat/nelimitat unui nivel de garantare superior. Condifliile în care are loc acest transfer de responsabilitate sunt subiect de
negociere între cele douæ pærfli (garant principal – contragarant). Ambele protejeazæ finanflatorul la un nivel specific al riscului. Prin contragaranflie, principalul garant, responsabil pentru toatæ suma angajatæ de cætre un finanflator este protejat din partea unui
al doilea nivel de protecflie – contragarant. Uneori contragarantarea se poate extinde pe
mai multe nivele. Formal, contragarantarea poate fi activitatea unor instituflii specializate cu capital privat sau public. La nivelul UE, în multe cazuri, contragarantare este
un atribut al statului, exercitat direct sau prin instituflfliii specializate. În domeniul contra garantærii, cazul UE este unic în lume prin emiterea de contragaranflfliii la nivel suprana flfliional prin FEI.
Efectele contragaranfliei se materializeazæ în douæ aspecte importante pentru
entitæflile financiare (caz aplicabil øi asupra majoritæflii entitæflilor de garantare):
❍ efect asupra asumærii de riscuri: Mecanismele de împærflire a riscurilor cu un nivel superior sunt stimulente pentru asumarea unor riscuri suplimentare øi garantul principal poate garanta mai mult;
❍ efect asupra indicelui de îndatorare: existenfla unui contragarant permite creøterea angajamentelor asumate de garantul principal (de exemplu, o contragaranflie de 50%
permite sæ se dubleze angajamentele) sau efect asupra suficienflei capitalului (o contragaranflie de 50% permite o capitalizare de douæ ori mai micæ a schemei de garantare).

❍

❍

Tipuri de protecflfliie oferite prin contragarantare:

PROTECfi
fiIIE GENERALÆ
Contragaranflia asiguræ finanflatorul cæ angajamentul financiar luat de garantul
principal va fi respectat dacæ acesta nu øi-l va respecta (nerespectare dublæ, cea a împrumutatului øi cea a garantului principal), având principalele caracteristici:
❍ principalul garant nu-øi poate îndeplini angajamentul øi face necesaræ inter32
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venflia contragarantului, dacæ instrumentul financiar principal nu a fost plætit (în limitele prevæzute în acordul dintre garant øi contragarant),
❍ ca urmare, principalul garant analizeazæ permanent gradul sæu de solvabilitate øi
îøi asumæ riscuri mai mici pentru a fi solvabil în orice moment øi a nu folosi contragaranflia,
❍ finanflatorul are o percepflie mai bunæ asupra garanfliei, dacæ aceasta este contragarantatæ,
❍ sistemul este mai puflin costisitor pentru beneficiar ca efect al ajutorului de minimis øi al mecanismelor de aplicare a acestuia.
Exemple: Polonia (BGK pentru schemele regionale); Spania (Impi – Soc Mixta
de Secundo Aval – înainte de 1994)

PROTECfi
fiIIE DE LA CAZ LA CAZ
Contragarantul plæteøte o parte din pierderile suferite de garantul principal conform analizei fiecærui caz luat separat, atunci când un beneficiar al unui împrumut nu-øi
onoreazæ obligafliile.
Exemple: Germania, Belgia, Portugalia, Spania (CERSA, dupæ reforma din 1994)
La nivel european, entitæflile de contragarantare sunt extrem de diferite, ca
rezultat al politicii naflionale/regionale promovate, precum øi ca urmare a
experienflei istorice acumulate în garantare.
Astfel, în rândul entitæflfliilor de contragarantare sunt:
❍ STATE – de exemplu: Ministerul Finanflelor øi Ministerul Economiei din Germania prin intermediul BundesBank acoperæ între 39 – 49% din pierderile suferite de
Bürgschaftsbanken (procentul diferæ în funcflie de land);
fiIILE REGIONALE – de exemplu: în Germania landurile acoperæ
❍ AUTORITÆfi
între 22 – 26% din pierderi; în regiunea valonæ, administraflia localæ acoperæ pierderile
SOWALFIN; regiunea Valencia contragaranteazæ societæflile de garantare mutualæ din zonæ;
fiIII PUBLICE – de exemplu: Compañia Española de Reafianzamiento –
❍ AGENfi
CERSA (agenflie de stat) contragaranteazæ asociafliile regionale mutuale de garantare;
Fondul “European Recovery Programme” (Marshall) contragaranteazæ A.W.S. din Austria;
fiII PRIVATE – de exemplu: asociaflia regionalæ a fondurilor mutuale
❍ ENTITÆfi
din Italia garanteazæ în limita a 50% a asociafliilor mutuale de garantare de la nivel local;
fiIII FINANCIARE INTERNAfi
fiIIONALE – de exemplu: EIF (Fondul
❍ INSTITUfi
European de Investiflii) din cadrul facilitæflii de contragarantare “Multiannual Programme
for enterprise and entrepreneurship (MAP 2001 – 2005)” øi programul CIP 2007 – 2013.

❍

În fapt, existæ de foarte multe ori mix-uri de contragarantare, în care suportul public de la nivel regional/naflional se îmbinæ cu cel supranaflional sau
privat (graficul nr. 6.1).
Conform acestor date, majoritatea entitæflilor de contragarantare implicæ în principal fonduri publice la nivel regional/naflional sau supranaflional. Circa 56% din entitæflile
de contragarantare beneficiazæ de acest tip de fonduri. Contragaranfliile private sunt
mult mai pufline, iar cca 44% din garanflii sunt oferite færæ contragarantare.

❍
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Graficul nr. 6.1. Tipuri de contragaranflfliii din Europa
Sursa: Pablo Pombo Gonzalez, Horacio Molina Sanchez si Lesus N. Ramirez Sobrino – The European Framework of Guarrantee Schemes/systems – Main Characteristic and Concepts

❍ Durata protecfliei prin contragarantare are trei cazuri principale:

– nelimitatæ în timp – în Belgia, guvernul valon oferæ o contragaranflie limitatæ
valoric la 500 milioane euro SOWALFIN,
– multianual – în Germania, statul german semneazæ acorduri de contragarantare
cu Bürgschaftsbanken pe 5 ani,
– anual – este cazul celor mai multe instituflii de contragarantare de tip public.
Este øi modelul Fondului Român de Contragarantare, în care acordul de contragarantare este prins valoric în bugetul de stat prin bugetul MECMA ca “pierdere estimatæ”,
care se actualizeazæ anual.

❍

Tipuri de protecflfliie oferite de contragaranflie garantului principal:

❍ nelimitatæ: contragarantul plæteøte potrivit proporfliei asumate la preluarea ris-

cului de la garantul principal. Oferæ mai multæ siguranflæ pentru finanflator, dar este mai
scumpæ pentru cel care protejeazæ în cazuri de declin economic. De exemplu, Fondul
mutual de contragaranflii din Portugalia, Autoritæflile germane.
❍ limitatæ: contragarantul este pregætit sæ intervinæ cu o parte fixæ pentru acoperirea pierderilor, pânæ la o limitæ bugetaræ prestabilitæ cu garantul principal. Acest tip
de contragarantare oferæ mai multæ securitate pentru contragarant, iar Basel II acceptæ
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protecflia indirectæ ca instrument de atenuare a riscului financiar, în limitele prevæzute
în acordul de contragarantare. De exemplu, FEI se obligæ sæ împartæ pierderile pânæ la
un prag stabilit al performanflei comerciale proiectate øi la o anumitæ ratæ anticipatæ de
nerespectare a angajamentelor.
La modul principial, contragaranflia se acordæ automat, atunci când beneficiarul îndeplineøte condifliile de garantare la primul nivel (garantul principal), contragarantul ne mai efectuând o alte analizæ a cererii. Drept urmare contragarantul este fie reprezentat în forul de conducere al garantului (poate avea drepturi speciale de vot – Germania, unde un funcflionar public participæ la dezbaterile Comitetului
de Angajare al garantului principal øi are drept de veto), fie existæ un cadru legal stabilit între garant øi contragarant prin care se stabilesc limitærile în contragarantare (Spania, Italia).

❍

Media comunitaræ de acoperire a contragaranfliei este de cca 60% din valoarea garanfliei principale, iar valoarea maximæ nu depæøeøte 70% – graficul nr. 6.2. Însæ, datoritæ mæsurilor luate la nivel de UE pentru combaterea crizei, aceste
valori au fost ridicate în mod semnificativ.

❍

❍ Rata de protecflfliie oferitæ prin contragarantare:

❍ ratæ constantæ, stabilitæ: Germania: 67 – 70% procent unic din pierderi, repar-

tizat între statul german øi landuri; Belgia, Portugalia: 50% din valoarea garanfliilor,
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❍ ratæ variabilæ: Fondul spaniol de contragarantare CERSA respectæ prioritæflile

sectoriale stabilite de statul spaniol, respectiv: pentru investiflii în afaceri inovative –
75%; pentru investiflii – 40/50%; pentru capital de lucru – 0%.

❍

Costul protecflfliiei prin contragarantare:

❍ gratuit: Germania, în care caz contragarantarea este consideratæ ajutor de stat

øi se supune Regulamentului nr. 70/2001 al Comisiei Europene,
❍ cu platæ sub diferite forme:
– în regiunea Valonæ (Belgia), societæflile de garantare mutualæ plætesc 30%
din prima de garantare SOCAMUT pentru a primi o acoperire de 50% a riscurilor (efect de acoperire a ratei de îndatorare),
– Portugalia: asociafliile de garantare mutualæ plætesc o taxæ anualæ stabilitæ
de Ministerul Finanflelor în funcflie de calitatea portofoliului de garanflii (oscileazæ în jurul valorii de 0,2% din portofoliul contragarantat),
– Spania: atunci când calitatea portofoliului se deterioreazæ øi rata de nerespectare a angajamentelor garanflilor principali, prezentatæ CERSA trimestrial
depæøeøte un nivel fix, trebuie sæ se plæteascæ o “taxæ de penalizare”.
Datele atestæ cæ, aproape în totalitate, contragaranfliile respectæ prevederile
acordului BASEL II øi, de regulæ, nu sunt emise contra comision – graficul nr.
6.3. Dat fiind însæ faptul cæ datele prezentate sunt la nivelul anului 2006, este evident ca în
prezent majoritatea entitæflilor de contragarantare sæ perceapæ comision, ca urmare a apli-

❍
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cærii prevederilor ajutorului de stat la nivel european, care reglementeazæ în termeni unitari condifliile perceperii comisioanelor în procesul de garantare/contragarantare.
Toate entitæflile financiare care finanfleazæ firmele øi care beneficiazæ de garanflii sunt sensibile la existenfla unor contragaranflii – graficul nr. 6.4.
Cele mai sensibile la contragaranflii sunt bæncile, care în totalitatea analizeazæ
existenfla unei contragaranflii, urmate de alte entitæfli financiare (leasing, factoring). La
polul opus se situeazæ sectorul public, care nu este interesat decât în micæ mæsuræ de
existenfla contragaranfliilor. Refline atenflia poziflia societæflilor cu capital de risc, care sunt
relativ insensibile la existenfla unor contragaranflii.
În acest caz, managementul privat este cel care analizeazæ atent orice afacere propusæ, iar decizia de finanflare care se ia este în mare mæsuræ rezultatul analizei proprii
(contragaranflia conteazæ mai puflin).

❍

În plan European, unul dintre cele mai relevante evoluflii privind mecanismul de împræøtiere a riscului în cazul contragarantærii este exemplul Portu galiei (figura nr. 6.1).
La primul nivel, garantarea se face de societæflile de garantare mutualæ, în limita a
75% din valoarea împrumutului. Al doilea nivel de garantare este asigurat de federaflia

❍
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Graficul nr. 6.4. Sensibilitatea sistemului financiar la contragaranflfliii
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Figura nr. 6.1. Mecanismul de împræøtiere a riscurilor prin contragarantare
Sursa: Simpozion AECM, Sinaia, iunie 2007, Mecanisme de contragarantare în cazul Portugaliei

naflionalæ a societæflilor de asigurare mutualæ, care poate acoperi pânæ la 50% din riscul
asumat de societæflile mutuale. Ca urmare a acordului semnat cu FEI, acesta preia 50%
din riscurile asumate de federaflia naflionalæ, iar în final riscurile garantærii sunt împræøtiate în diferite proporflii între toate entitæflile care participæ la acest mecanism. Acest
mecanism de împræøtiere a riscurilor este benefic pentru tofli cei implicafli în garantare,
riscul de neplatæ nefiind suportat numai de garantul principal.
Pe de altæ parte, crearea unei entitæfli financiare de contragarantare specializatæ
(este øi cazul Fondului Român de Contragarantare) implicæ o decizie politicæ la nivel
naflional/regional în majoritatea cazurilor. Prin aceasta statul/administraflia localæ mobilizeazæ resurse financiare pentru capitalizarea contragarantærii, dar în acest proces mai
pot interveni øi alte entitæfli, în special, financiare øi transnaflionale, interesate de aceastæ
activitate. Exemplul tipic în acest sens este SOCAMUT, care este integratæ grupului
SOWALFIN în Valonia – Belgia. A fost înfiinflatæ ca urmare a deciziei guvernului valon, care a apelat fondurile structurale europene (Fondurile de Dezvoltare Regionalæ),
rezultând o entitate cu un capital de cca 14,4 milioane euro. Acest capital a fost alocat
întæririi fondurilor deflinute în societæflile de garantare mutualæ (3 milioane euro), restul
de 11,4 milioane euro fiind folosifli pentru contragarantarea societæflilor de garantare
mutualæ, la o ratæ de 50% din pierderi.
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O problemæ importantæ în cadrul contragarantærii este calitatea acesteia, care
are importanflæ în recunoaøterea garanfliei principale de cætre finanflatori. Ca øi
garanflia, contragaranflia, pentru a fi recunoscutæ în cadrul acordului BASEL II, trebuie sæ
aibæ urmætoarele caracteristici: ❍ directæ, ❍ explicitæ, ❍ irevocabilæ, ❍ necondiflfliionatæ de
termenii contractuali, ❍ documentatæ øi ❍ plætibilæ la prima cerere în termen de 90 de zile.
Trebuie remarcat cæ în rândul entitæflilor de garantare, multe din garanfliile principale emise îndeplinesc aceste condiflii. În rândul contragaranflilor, situaflia este uøor diferitæ øi emiterea de contragaranflii este subiectul unor dispute privind încadrarea lor în
termenii BASEL II. În cazul Spaniei (instituflia de contragarantare CERSA): contragaranflia nu este necondiflionatæ øi irevocabilæ, în anumite cazuri CERSA decizând sæ nu
îøi îndeplineascæ obligafliile, ca urmare a documentafliei imperfecte øi necorespunzând
realitæflii depuse de fondurile de garantare mutualæ; nu este plætibilæ la prima cerere, plata
contragaranfliei fiind fæcutæ de CERSA numai dupæ declararea beneficiarului în faliment øi dupæ recuperarea sumelor restante de cætre garantul principal øi de asemenea
contragaranflia nu este consideratæ ca implicare directæ a garantului de cætre bænci.

❍

6.2. IMPACTUL POLITICILOR, MECANISMELOR
ØI INSTRUMENTELOR DE GARANTARE
ØI CONTRAGARANTARE EUROPENE.
DAT FIIND obiectul de activitate al Fondului Român de Contragarantare, cunoaøterea în detalii a “bbunelor 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.
Peisajul european al institufliilor de garantare/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 existenfla sistemelor de garantare øi a amânat apariflia lor pânæ la aplicarea principiilor economiei de piaflæ. 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, “ffond al fondurilor de garantare”, care prin resursele alocate poate juca un rol
de prim ordin în garantarea din Europa.
În stadiul actual, existæ flæri în Europa în care sistemele de garantare sunt pre-

❍
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dominant 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 a inifliativelor legislative
guvernamentale (fostele flæri comuniste).
O caracteristicæ comunæ a sistemelor de garantare din Europa este cæ toate garanteazæ împrumuturi fæcute la bænci. Totuøi, activitatea de garantare nu se limiteazæ numai la aceastæ activitate, existând în partea de vest a Europei un puternic sprijin acordat fondurilor de investiflii, care pot interveni atât în faza de început a unei afaceri, cât
øi în faza de dezvoltare. Este semnificativ faptul cæ FEI contragaranteazæ acest tip de
investiflii cu fonduri totale de cca 13,6 miliarde euro. Italia, Spania, Olanda, Franfla.
Germania øi Marea Britanie consumæ cca 10,5 miliarde euro prin contragaranfliile acordate fondurilor de investiflii în capital de risc din aceste flæri, proporflia de resurse alocate lor fiind de peste 70% din totalul fondurilor FEI. 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.
Existæ fonduri de investiflii puternice, cu o vastæ experienflæ, care øtiu sæ gestioneze
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 faza 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.
Un aspect extrem de important în domeniul 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 ca 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 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.

❍

Tendinflflee de perspectivæ în domeniul garantærii/contragarantærii în flærile
UE:
1. capitalizarea fondurilor de garantare/contragarantare va creøte la nivel european, ca urmare a unor programe speciale venite din partea institufliilor centralizate. Capitalizarea va fi direcflionatæ pe anumite axe prioritare, care flin seama de politica gene-
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ralæ 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, la care sunt implicate øi regiunile;
2. contragarantarea, care în prezent este rodul inifliativelor la nivel de stat øi care
beneficiazæ de sprijinul institufliilor specializate ale UE se va întæri, ca urmare a creøterii de capital, cât øi aparifliei contragarantærii în “cascadæ”, ceea ce va permite un volum
mai mare al portofoliului;
3. schemele de garantare existente în prezent se vor diversifica øi vor practica un numær mai mare de produse tipizate de garantare, care va facilita relafliile cu sistemul bancar;
4. gradul de standardizare al garanflfliiilor va creøte, aplicându-se din ce în ce mai
mult prevederile acordului BASEL II øi în perspectivæ BASEL III;
5. pentru aplicarea corectæ a prevederilor ajutorului de stat în cazul garanfliilor/ contragaranfliilor va exista tendinflflaa de apariflfliie øi dezvoltare a agenflfliiilor de rating, care sunt
absolut necesare la nivel naflional, cu repercusiuni pozitive øi asupra sistemului bancar;
6. orientarea politicæ la nivelul UE øi transpunerea în practicæ a obiectivelor stabilite va favoriza acordarea de garanflfliii în anumite domenii considerate prioritare, de interes crescut în activitatea de garantare fiind acordat domeniilor inovative øi celor prin
care creøte eficienfla energeticæ;
7. sectorul microîntreprinderilor øi respectiv acordarea de microîmprumuturi se
vor bucura de o atenflfliie deosebitæ din partea schemelor de 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;
8. 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.
Øi la nivelul României se vor manifesta tendinflflee de îmbunætæflfliire a sistemelor de garantare. Capitalizarea lor va creøte øi contragarantarea din par tea FRC va crea un rol mai stimulativ în asumarea de riscuri pentru finanflflaarea IMM.
La nivel de flaræ se manifestæ douæ deficienflflee majore în domeniul garantærii: absenfla investifliilor prin capital de risc øi lipsa de organizare a întreprinzætorilor în societæfli de garantare mutualæ, formæ 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 –

❍
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2013. Recentul acord în domeniul garantærii semnat cu Banca Comercialæ Românæ øi
Raiffeisen Bank menfline aceastæ tendinflæ a FEI în cazul României.
La nivelul UE, prin organismele sale de conducere, existæ o preocupare
crescândæ pentru crearea unui mediu de afaceri cât 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 finanflflaare din acest program sunt axate pe douæ direcflii principale:
a) finanflflaarea 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 garanflfliii pentru IMM, cu patru direcflii importante:
❍ garanflfliii pentru împrumuturi, procentul maxim garantat fiind de 50% din
valoarea împrumutului, în condifliile în care garanflia este limitatæ la 10% din
pierderea potenflialæ a intermediarului garanfliei,
❍ garanflfliii pentru micro-credite, procentul maxim garantat fiind de 75% din
valoare împrumutului, în condifliile în care garanflia este limitatæ la 20% din
pierderea potenflialæ a intermediarului garanfliei,
❍ garanflfliii pentru capitalul investit, procentul maxim garantat fiind de 50%
din valoare împrumutului, în condifliile în care garanflia este limitatæ la 20%
din pierderea potenflialæ a intermediarului garanfliei,
❍ contragaranflfliii, care acoperæ pânæ la 100% din valoarea garanfliei, cu participare de maxim 50% la pierderea potenflialæ a intermediarului garanfliei.
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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 nr. 1.083/2006/CE øi Regulamentul nr. 1.828/2006/CE, lansatæ în
2005. El combinæ resurse financiare din partea UE, ale autoritæflilor publice locale, FEI,
European Investment Bank øi alte instituflii financiare. Participarea flærilor membre UE
la programul JEREMIE este opflionalæ.
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 al 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% din fonduri sæ fie alocate investifliilor pen43
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tru capital de risc, iar 65% sæ fie alocat garanfliilor emise în favoarea IMM. Au fost pânæ
în prezent 3 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 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 finanflflaarea 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, din care 4 din România, care sunt instruite în vederea acordærii de credite pentru IMM.
Aceste instituflfliii 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 referæ 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 iniflfliiativæ recentæ a Comisiei Europene øi 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 dezavantajate social, 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:
❍ acordarea de garanflii directe sau contragaranflii, în limita a 75% din valoarea
microcreditelor (garanfliilor), færæ comision din partea FEI,
❍ diferite forme de finanflæri (împrumuturi, furnizæri de capital etc.).
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7. EVOLUfi
fiIIA PE TERMEN SCURT ØI MEDIU
A SISTEMULUI FINANCIAR-B
BANCAR DIN ROMÂNIA
ØI fi
fiÆ
ÆRILE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE
7.1. RISCURILE DIN SISTEMELE FINANCIARE EUROPENE
SI ROMANIA. IMPACTUL ASUPRA MECANISMELOR
DE GARANTARE, CONTRAGARANTARE ØI ACCESUL
LA FINANfi
fiA
ARE AL IMM
7.1.1. Imagine de ansamblu a sistemului financiar din UE.
Relaflfliiile participanflfliilor din sistem cu fondurile de garantare

7.1.1.1. Scurtæ caracterizare a sistemului financiar european
SISTEMUL financiar al Uniunii Europene este eminamente unul centrat pe bænci,
în sensul rolului dominant al acestora – în raport cu celelalte sectoare financiare – în
cele mai multe dintre economiile Uniunii. O excepflie notabilæ o reprezintæ Marea Britanie, unde piafla de capital are o poziflie puternicæ în sistemul financiar. Tendinfla detectatæ în ultimele decenii în Europa este însæ de dezvoltare mai rapidæ a pieflelor de capital, færæ ca pe termen mediu sæ se anticipeze schimbarea caracteristicii sistemului
enunflatæ mai sus.
Pieflele de capital europene, deøi importante în multe flæri – am menflionat
Marea Britanie, dar øi Luxemburg, Olanda, Finlanda øi Suedia –, au fost în
ultimii ani puternic concurate de cele din SUA, unde oportunitæflile de finanflare øi expertizæ au fost percepute ca mai favorabile. Pentru economiile în tranziflie din Europa,
pieflele de capital au avut un start mai puternic acolo unde privatizarea companiilor s-a
realizat prin strategia de privatizare în masæ (metoda prin vouchere).
Celelalte tipuri de instituflii financiare – asigurærile, fondurile de investiflii øi schemele de pensii – sunt mult mai dezvoltate în EU15, spre deosebire de situaflia din noile
state membre. Dar toate aceste tipuri vor creøte în importanflæ în întreaga Europæ, îndeosebi datoritæ cererii în creøtere de astfel de servicii în contextul procesului de îmbætrânire a populafliei.

●

Integrarea financiaræ la nivelul UE – mæsuratæ atât prin indicatori de prefl cât
øi de cantitate privind pieflele creditului, obligafliunilor øi acfliunilor øi consideratæ factor-cheie pentru o Europæ mai eficientæ øi mai competitivæ –, a fost o reali-
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tate evidentæ a ultimilor 10 ani, pânæ la recenta crizæ economicæ øi financiaræ, când procesul a fost afectat de creøterea segmentærii pieflelor. Aceastæ stagnare a procesului de
uniformizare a preflurilor øi de majorare a volumului tranzacfliilor transfrontaliere a fost
mai evidentæ pentru operafliunile companiilor øi bæncilor (cu ridicata) øi mai puflin notabilæ în cazul tranzacfliilor de retail, care de altfel progresaseræ mai încet în planul integrærii financiare. În general, se apreciazæ cæ procesul relansærii integrærii financiare, deøi
reluat în ultima perioadæ, nu s-a consolidat.

7.1.1.2. Imaginea de ansamblu a sistemului financiar din România.
Locul fondurilor de garantare a creditelor în cadrul sistemului financiar
SISTEMUL financiar din România a crescut continuu în ultimii ani, dar interme dierea financiaræ, prin raportare la flflæærile europene, este încæ scæzutæ. Creøterea øi diversificarea serviciilor financiare din România sunt realitæfli relativ recente. Dinamica importantæ a dezvoltærii sistemului financiar a fost afectatæ îndeosebi pe calea øocurilor
exogene, asociate cu criza economicæ. Activele financiare reprezentau, la finele anului
2009, circa 80% din PIB (în creøtere uøoaræ, de circa 4%, faflæ de anul 2008). Institufliile
de credit (bænci comerciale øi instituflii financiare nebancare) deflin peste 90% din activele financiare.
Legæturile dintre diverse segmente ale sistemului financiar nu sunt foarte
strânse. De exemplu, bæncile deflineau în anul 2009 resurse de la alte bænci
øi alte instituflii financiare de numai circa 6% din pasiv øi, ca plasamente, investiflii în
alte bænci øi alte instituflii financiare de aproximativ 4% din activ.

●

Fondurile de garantare a creditelor (FGC) au un rol redus în cadrul sistemului financiar românesc. Soldul total al garanfliilor acordate4) de FGC la data
de 31 martie 2010 era de 3,1 miliarde lei (în creøtere cu 52% faflæ de aceeaøi perioadæ
a anului trecut). Valoarea garanfliilor emise de FGC reprezintæ aproximativ 1,5% din
total credit neguvernamental. Activitatea de garantare a creditelor este concentratæ la
nivelul FGC înscrise în Registrul special, ponderea garanfliilor acordate de acestea fiind
de aproape 95%.

●

Piaflflaa de capital localæ a fost prima piaflæ financiaræ care a resimflit criza
financiaræ internaflionalæ, explicabil dacæ se are în vedere natura mai pregnant speculativæ (pe termen scurt) a acestui sector, ponderea ridicatæ a investitorilor
stræini øi a investifliilor în valutæ. A urmat sectorul bancar, prin efectele crizei de lichiditate globalæ. Finanflarea de la bæncile-mamæ nu a mai fost la fel de generoasæ, costul
finanflærii externe a crescut, iar activitatea de creditare s-a diminuat. Deteriorarea activitæflii economice din 2009 øi 2010 a marcat puternic sectorul institufliilor financiare
nebancare.

●

4)

Garanfliile acordate prin programul “Prima casæ” nu sunt avute în vedere în cadrul analizei,
deoarece FNGCIMM acordæ aceste garanflii în numele øi în contul statului.
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În sectorul asigurærilor, recesiunea economicæ internæ din 2009 a condus la
reducerea ritmului de creøtere a pieflei, urmatæ de reconfigurarea strategiile
institufliilor: ajustarea cheltuielilor în paralel cu suplimentæri de capital. Perspectivele acestei piefle depind mult de mediul economic øi, endogen, de gestiunea costurilor (mari)
pe segmentul asigurærilor auto.

●

Activele administrate de fondurile de pensii private au sporit în 2009 øi 2010
(prin acumularea de contribuflii, plæflile nefiind importante în aceastæ
fazæ, timpurie, de viaflæ a acestor instituflii). Dimensiunea redusæ a activelor fondurilor
de pensii (0,5% din PIB în 2009) limiteazæ efectul pozitiv pe care acest segment al
sistemului financiar îl poate avea, inclusiv pentru economia realæ.

●

7.1.2. Evoluflfliii comparative ale riscurilor în sectoarele bancare din UE
BÆNCILE europene au fost afectate puternic atât de criza financiaræ internaflionalæ, cât øi de evolufliile nefavorabile provenind ulterior dinspre economiile reale. Calitatea portofoliului de creditare s-a deteriorat semnificativ. Lichiditatea bæncilor a devenit criticæ. Persistenfla fenomenelor negative menflionate a determinat amplificarea preocupærilor privind solvabilitatea. Investitorii au început sæ îøi piardæ încrederea în capacitatea unor bænci de a face faflæ crizei, astfel cæ numeroase bænci s-au confruntat cu
dificultæfli majore privind accesul la finanflare. Autoritæflile s-au implicat puternic pentru prevenirea unui colaps al sistemului financiar din UE5). Cu toate acestea, falimentul unor instituflii financiare internaflionale nu a putut fi evitat.
Începând cu a doua jumætate a anului 2009 se observæ unele semne de revigorare economicæ în UE. Acestea au contribuit favorabil la perspectivele de
stabilitate financiaræ. Profiturile bæncilor au revenit la valori pozitive. Majoritatea institufliilor de credit øi-au concentrat eforturile în vederea reducerii costurilor øi a restructurærii propriilor modele de afaceri. Totuøi, dispersia între bæncile cu cele mai bune performanfle øi bæncile cu cele mai slabe rezultate s-a accentuat.

●

Continuarea deteriorærii calitæflfliii creditelor bancare va menfline presiunea asupra profitabilitæflii, lichiditæflii øi solvabilitæflii bæncilor din UE. De asemenea, durabilitatea recentei revigoræri a indicatorilor de sænætate bancaræ trebuie consideratæ cu prudenflæ. Interdependenfla dintre perspectivele de stabilitate financiaræ øi cele
de sustenabilitate fiscalæ (rezultatæ în urma adoptærii mæsurilor guvernamentale pentru
susflinerea sectorului financiar øi a stimulærii creøterii economice) reprezintæ o altæ sursæ
importantæ de risc.

●

5)

De exemplu, conform BCE, în perioada octombrie 2008 – noiembrie 2009, administrafliile publice centrale din zona euro au alocat 2.400 miliarde euro (26% din PIB al zonei euro) pentru susflinerea
sistemelor financiare interne. Rata totalæ de absorbflie a fost, în general, redusæ, dar a consemnat variaflii
substanfliale la nivel de flaræ, precum øi în funcflie de mæsurile adoptate.
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7.1.2.1. Evoluflfliia calitæflfliii activelor bancare
CALITATEA activelor bancare din UE s-a deteriorat considerabil în ultimii ani.
Perspectivele se menflin rezervate. În primul rând, portofoliul din creditarea sectorului
populafliei a fost afectat de: ● creøterea øomajului, ● scæderea veniturilor disponibile øi
● diminuarea preflurilor la activele imobiliare. Aceøti factori este posibil sæ se manifeste
øi în viitor pe termen scurt, dar într-o manieræ mai puflin severæ. În al doilea rând, portofoliul din creditarea sectorului companiilor nefinanciare s-a deteriorat datoritæ: ● nivelului
relativ înalt de îndatorare al firmelor, ● diminuærii profitabilitæflii acestora, ● scæderii
cererii pentru produse øi majorarea costurilor cu finanflare. Pentru o parte din factorii menflionafli se observæ o ameliorare, dar încæ nu sunt semne certe cæ evolufliile favorabile pot
fi sustenabile pe termen mediu, ceea ce menfline presiunea asupra calitæflii portofoliului
bancar. În al treilea rând, activele bæncilor sub formæ de titluri de stat se caracterizeazæ
printr-un risc de credit în creøtere. Titlurile emise de o serie de flæri europene care au
dezechilibre macroeconomice importante (de exemplu: Grecia, Irlanda, Spania etc.) se
aflæ sub presiunea pieflelor, agenfliile de rating penalizând deja aceste instrumente.
Raportul dintre creditele îndoielnice øi neperformante øi totalul creditelor acordate de bæncile din UE s-a deteriorat rapid, ajungând la 4,2% la sfârøitul
anului 2009. Gradul de acoperire a creditelor îndoielnice øi neperformante cu provizioane a scæzut la 51% în 2009 (de la aproape 61% în 2007). Declinul ratei de acoperire
a fost mai semnificativ la bæncile mici. La bæncile mari din UE, provizioanele pentru
pierderi au atins un vârf în 2009. Costurile cu provizioanele, cel mai probabil, vor ræmâne ridicate pe termen scurt.

●

În România, raportul creditelor îndoielnice øi neperformante în total portofoliu de credite se situeazæ în zona medianæ a flærilor emergente din regiune.
Din punct de vedere al acoperirii cu provizioane, România se situeazæ pe locul secund
în eøantionul analizat.
În România, anul 2009 øi prima jumætate a anului 2010 au marcat înræutæflirea calitæflii activelor deflinute de bænci.
Factorii explicativi sunt relativ aceeaøi ca la nivel UE. Expunerea brutæ din active
îndoielnice øi neperformante în total credite, avansuri øi instrumente de datorie s-a majorat de la 1,5% în 2008 la 7,2% în iunie 2010 (graficul nr. 7.1).
În vederea acoperirii riscului de credit, bæncile româneøti au triplat volumul provizioanelor în anul 2009 øi l-au majorat cu 25% în prima jumætate a anului 2010. Cu
toate acestea, gradul de acoperire cu provizioane a creditelor îndoielnice øi neperformante s-a redus la 55,9% la finele lunii iunie 2010 (de la 74,7% în 2008), pe fondul
creøterii mai accentuate a restanflelor. În acest context, apetitul de creditare al bæncilor,
în special, a proiectelor mai riscante este diminuat, fondurile de garantare a creditelor
putând avea un rol în relansarea creditærii economiei reale.

●
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Total credite îndoielnice øi neperformante (brut) în total credite, avansuri øi instrumente de datorie
Total provizioane pentru pierderi pe total credite îndoielnice øi neperformante (brut) – scala dreapta
Total credite îndoielnice øi neperformante (net) în total fonduri proprii
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Graficul nr. 7.1. – Indicatori privind calitatea activelor, comparativ pe flflææri emergente din UE
Sursa: Banca Centralæ Europeanæ

7.1.2.2. Riscul de lichiditate
CONDIfiIILE de finanflare ale bæncilor europene s-au deteriorat în mod semnificativ de la debutul crizei. Relativa ameliorare înregistratæ la sfârøitul anului 2009 s-a
risipit, începând cu luna mai 2010, pe fondul intensificærii preocupærilor cu privire la
riscul suveran (din Grecia). Deøi la nivel agregat existæ lichiditate suficientæ (inclusiv
ca urmare a intervenfliilor extrem de agresive ale bæncilor centrale din UE), cei care au
poziflii excedentare nu acordæ finanflare bæncilor cu deficite de lichiditate. Nesiguranfla
cu privire la evolufliile economice viitoare, cât øi a soliditæflii bæncilor cu nevoi de lichiditate determinæ comportamentul menflionat.
Bæncile din UE vor trebui sæ prelungeascæ o cantitate mare de datorii pe termen lung în urmætorii câfliva ani. La sfârøitul lunii august 2010, bæncile din
UE înregistrau datorii restante pe termen lung în sumæ de 1.600 miliarde euro (având
scadenfle pânæ în 2012). Acest lucru va pune presiune suplimentaræ asupra lichiditæflii
bæncilor. Modelul de business se va schimba, intensificându-se eforturile pentru lærgirea bazei depozitelor retail.

●
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%

Graficul nr. 7.2. – Evoluflfliia comparativæ a raportului de solvabilitate în Uniunea Europeanæ
Sursa: Global Financial Stability Report (octombrie 2009); date BNR
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În cazul României, presiunile asupra lichiditæflii s-au mai temperat. Doi factori au contribuit esenflial în aceastæ direcflie. În primul rând, angajamentele
asumate de bæncile mamæ ale principalelor nouæ filiale cu activitate bancaræ în România cu privire la menflinerea expunerii pe toatæ perioada de valabilitate a acordului de
finanflare semnat cu FMI au avut un efect pozitiv asupra lichiditæflii. În al doilea rând,
caracterul mai restrictiv al rezervelor minime obligatorii a determinat ca bilanflurile
bæncilor româneøti sæ se menflinæ la cel mai ridicat volum al disponibilitæflilor øi depozitelor la banca centralæ (18% în 2009) dintre flærile din zonæ. Cu un total al activelor
lichide (incluzând øi activele financiare) reprezentând 26% din bilanfl, institufliile financiare româneøti se aflæ pe primul loc în cadrul flærilor emergente din regiune (la egalitate cu Cehia).

●

7.1.2.3. Gradul de acoperire a riscurilor bancare din UE
prin niveluri adecvate de capitalizare
LA ÎNCEPUTUL crizei, nivelul de solvabilitate a bæncilor din zona euro era, în
general, net superior cerinflelor minime de reglementare. Deteriorarea calitæflii activelor
øi tensiunile de pe pieflele financiare au erodat rapid surplusul, astfel cæ, de la sfârøitul
anului 2008, majorarea cerinflelor de capital a fost una din solufliile principale identificate de autoritæfli pentru menflinerea stabilitæflii sistemului financiar. Sursele de creøtere
a capitalizærii au fost atât private, cât øi guvernamentale. Reducerea activelor ponderate
la risc a contribuit de asemenea la îmbunætæflirea solvabilitæflii.
Majoritatea flærilor din Uniunea Europeanæ øi-au intensificat eforturile, în
anul 2009, de a îmbunætæflflii gradul de adecvare a capitalului instituflfliiilor de
credit, ca mæsuræ de contracarare a efectelor crizei financiare internaflionale. Pe ansamblul UE, rata generalæ de solvabilitate a crescut la 13,2% în 2009, de la 11,7% în 2008
(graficul nr. 7.2). Rata fondurilor proprii de nivel 1 (Tier 1 ratio) a crescut la 9,9% de
la 8,3% (2009 faflæ de 2008). Bæncile mari au avut tendinfla de a-øi îmbunætæfli poziflia
de solvabilitate într-o mæsuræ mai mare decât bæncile mijlocii sau mici. Din aceastæ perspectivæ, bæncile de talie mai micæ s-ar putea sæ fie mai interesate de colaborarea cu
fondurile de garantare a creditelor în condiflii contragarantate.

●

Analiza profilului de risc al portofoliilor de credite (mæsurat prin cerinflele
de capital) aratæ cæ la nivelul UE, cea mai mare cotæ din cerinflele de capital pentru sectorul retail a fost alocatæ de bæncile medii, în timp ce expunerile de credit ale
bæncilor mici øi ale celor cu capital stræin sunt concentrate în sectorul corporativ.

●

România se înscrie printre statele membre cu cea mai ridicatæ capitalizare.
În prima parte a anului 2010, indicatorii de adecvare a capitalului (15,5%
rata de solvabilitate; 12,8% Tier 1 ratio, cifre la nivel consolidat) ofereau o protecflie
bunæ în fafla unor potenfliale øocuri. Menflinerea unui grad confortabil de capitalizare al

●
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institufliilor de credit româneøti rezidæ øi din nivelul înalt (peste 7%) al rezervelor de
capital6), în comparaflie atât cu ansamblul flærilor din UE, cât øi cu cele din regiune .
Spre deosebire de o serie de bænci europene care au beneficiat de intervenflii guvernamentale pentru majorarea solvabilitæflii, institufliile de credit din România s-au bazat
exclusiv pe efortul acflionarilor, nefiind necesaræ utilizarea de bani publici.
Majoritatea bæncilor româneøti au nivele foarte ridicate ale solvabilitæflii (peste
14%). La finele anului 2009, 85% dintre activele bancare erau deflinute de bæncile cu o
solvabilitate de peste 14% (faflæ de numai 32% în anul 2008). Din analiza ratei fondurilor
proprii de nivel 1 (Tier 1 ratio) rezultæ cæ toate bæncile autohtone consemneazæ un nivel
al indicatorului superior limitei minime de 4% stabilitæ prin Directivele privind cerinflele de capital (2006/48/CE øi 2006/49/CE). Valoarea prag de 6%, folositæ la nivelul
UE ca punct de referinflæ pentru determinarea unor potenfliale nevoi de recapitalizare7),
era îndeplinitæ în decembrie 2009 de bænci care deflineau 99% din totalul activelor bancare din România.
Testarea la stres a sectorului bancar european în 2010 a arætat capacitatea
acestuia de a face faflæ unor øocuri pe cursul de schimb øi pe rata dobânzii.
Deflinerile importante de titluri emise de unele flæri cu dezechilibre macroeconomice
semnificative este însæ un punct slab în cazul unor bænci de dimensiuni mari.
Testele de stres vor fi tot mai des utilizate în evaluarea riscurilor dintr-un sistem
financiar. Acest instrument de evaluare este relativ nou, iar literatura de specialitate a
arætat cæ beneficiile în surprinderea potenflialelor efecte ale diverselor evoluflii nefavorabile este mare, dar informafliile astfel obflinute trebuie considerate cu o anumitæ dozæ
de rezervare (Quagliariello, 2009; Mirtle et al., 2009; Wall, 2010).

●

7.1.2.4. Tendinflflee recente privind profitabilitatea activitæflfliii bancare în UE
CRIZA financiaræ a întrerupt doar pentru o scurtæ perioadæ de timp capacitatea
sectorului bancar european de a genera profituri. Doar anul 2008 a consemnat intrarea
profitabilitæflii pe teritoriu negativ (la nivel agregat UE). În 2009, atât rentabilitatea capitalurilor (ROE), cât øi cea a activelor (ROA) au redevenit pozitive pe ansamblul UE
(0,8%, respectiv 0,04%).
Performanflfleele la nivelul fiecærei flflææri sunt diferite, existând diferenfle foarte
mari: unele sectoare bancare s-au menflinut pe profit, în timp ce altele au generat pierderi semnificative. Performanflele depind øi de mærimea bæncilor, cele de talie
medie având valorile cele mai reduse. Bæncile mari par sæ-øi fi revenit mai repede din

●
6)

Rezervele de capital sunt expresia procentualæ a diferenflei între nivelul raportului de solvabilitate efectiv øi cel minim reglementat (8 procente).
7) În cadrului exercifliului de testare la stres a sectorului bancar european, CEBS a utilizat ca reper
valoarea de 6% pentru rata fondurilor proprii de nivel 1 (Tier 1 ratio), în vederea determinærii bæncilor
eligibile pentru sprijin guvernamental.
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perspectiva profitabilitæflii. Unele asemenea entitæfli au promovat noi strategii de afaceri,
implicând atragerea de surse la rate scæzute pe termen scurt øi investiflii în instrumente
cu randament mai ridicat pe termen lung, cu asumarea unor riscuri mai mari. Importanfla veniturilor nete din dobânzi a variat semnificativ între bæncile din aceastæ categorie, reflectând, printre altele, diferenfle în modelele de afaceri utilizate øi în gradul de
diversificare geograficæ a activitæflilor de creditare retail.
Pe mæsuræ ce calitatea portofoliului de creditare a influenflat negativ profitabilitatea bancaræ, se observæ o creøtere în importanflæ a celorlalte venituri care nu provin din
dobânzi. Dintre acestea, veniturile bancare din tranzacflionare au crescut semnificativ.
Veniturile nete din taxe øi comisioane s-au dovedit a fi o sursæ relativ stabilæ de venit
pentru bæncile mari în 2009 øi în prima jumætate a anului 2010.
Cheltuielile cu provizionarea creditelor øi a titlurile de valoare au sporit considerabil øi au reprezentat cauza majoræ a diminuærii profiturilor bæncilor. Evoluflia va depinde de redresarea economicæ, care va varia în funcflie de stadiilor diferite ale ciclului
economic din UE.
Creøterea veniturilor øi, într-o mæsuræ mai micæ, scæderea costurilor operaflfliionale au influenflat pozitiv indicatorii de eficienflæ. Astfel, indicatorul cost/
venit, calculat la nivelul UE, s-a redus (de la 68,7% în 2008 la 59,1% în 2009). În România, acest indicator a scæzut de la 51,4% în 2008 la 47,4% la iunie 2010 (pe fondul
creøterii marjei dintre dobânzile active øi pasive øi mai puflin pe seama redimensionærii
cheltuielilor administrative). România se comparæ favorabil cu o serie de flæri din regiune
în ceea ce priveøte nivelul costurilor operaflionale (graficul nr. 7.3).
Sectorul bancar românesc a intrat pe teritoriu negativ în ceea ce priveøte profitabilitatea în septembrie 2010, dupæ ce semestrul 1 s-a încheiat favorabil. Profitul net a
scæzut considerabil în 2009 faflæ de 2008 (cu 70%), în principal ca efect al majorærii
pierderilor din credite øi a creøterii cheltuielilor cu dobânzile într-un ritm mult mai rapid decât veniturile de aceeaøi naturæ.
În cadrul UE, România se situeazæ în ierarhia celor 19 sectoare bancare care au
înregistrat profit în 2009 (ocupând locul 14, la egalitate cu Bulgaria). Dintre acestea,
profitabilitatea unui numær de 11 sectoare bancare naflionale a înregistrat contracflii comparativ cu 2008, cele mai severe fiind în Grecia (–73,1%) øi România (–71,4%). Cele
mai bune rezultate financiare nete au fost înregistrate în Spania (20,1 miliarde euro) øi
Italia (8,3 miliarde euro); cele mai mari pierderi au fost consemnate în Irlanda (–23,2
miliarde euro) øi Germania (–5,7 miliarde euro). Cauzele principale ale scæderii profitabilitæflii se regæsesc în accentuarea deteriorærii calitæflii portofoliului de credite øi creøterea costurilor de finanflare. În flærile unde sectoarele bancare au obflinut profituri mai
mari, o contribuflie importantæ au avut-o restrângerile semnificative ale cheltuielilor operaflionale, în principal, ca efect al restructurærii øi al eficientizærii costurilor.

●
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Cheltuielile cu deprecierea creanflfleelor øi cu provizioanele s-au dublat în
cursul anului 2009 în România (1,8 miliarde euro), ca urmare a condifliilor
macroeconomice dificile, dar øi a practicilor mai puflin conservatoare ale managementului riscului de credit din perioada manifestærii ciclului economic favorabil. Presiuni
suplimentare se resimt øi în 2010, volumul acestor categorii de cheltuieli atingând 1,1
miliarde euro la finele lunii iunie 2010.

●

Veniturile operaflfliionale la nivelul sectorului bancar românesc consolidat reprezintæ 6,2% în totalul activelor bancare (decembrie 2009), ponderea fiind
peste media din UE (2,1%). Ponderea semnificativæ în totalul veniturilor operaflionale
este deflinutæ, în toate flærile UE, de veniturile nete din dobânzi, care au beneficiat de
marje mai mari la creditele noi øi de curbe de randament abrupte. La finele anului 2009,
veniturile din credite reprezintæ 64% în totalul veniturilor la nivelul UE.
În cazul României, indicatorul este de 78%, aflat însæ pe o traiectorie descendentæ, pe fondul restrângerii activitæflii de creditare øi al majorærii costului de finanflare.
Veniturile nete din cursul de schimb se menflin ca o a doua categorie de venituri, cu o

●

Tabelul nr. 7.1
INDICATORI STRUCTURALI AI SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Numær instituflii de credit
Numær bænci cu capital
majoritar privat
Numær bænci cu capital
majoritar stræin,
din care:
– Sucursale ale bæncilor
stræine
Ponderea în total active
a bæncilor cu capital
majoritar privat (%)
Ponderea în total active
a bæncilor cu capital
stræin, inclusiv
sucursalele bæncilor
stræine (%)
Ponderea primelor
cinci bænci
în total active (%)

2010
Trim. I Trim. II
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7
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7
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94,6 92,5

92,8

93,2

62,5 93,1

94 94,5 94,7

58,2 62,1

62,2 88,6

88

88,2 85,3

85,7

86,1

63,9 59,2

58,8 60,3 56,3

54,3 52,4
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Sursa: BNR
55

Strategia Fondului Român de Contragarantare 2011 – 2013

pondere de aproape 22% din totalul veniturilor operaflionale la finele anului 2009. Contribuflia preponderentæ la aceastæ categorie de venituri o au sucursalele bæncilor stræine
(71% din totalul veniturilor operaflionale în decembrie 2009), al cæror rol de intermediere financiaræ este foarte redus. În schimb, pentru bæncile cu capital autohton, care se
finanfleazæ în mare parte de pe piafla internæ, veniturile de aceastæ naturæ reprezintæ o
sursæ marginalæ (7% din total venituri operaflionale). Veniturile din taxe øi comisioane
reprezintæ a treia sursæ importantæ de venituri pentru institufliile raportoare, cu o contribuflie de 21% în totalul veniturilor operaflionale în 2009.

7.1.2.5 Evoluflfliii structurale privind riscurile din sectorul bancar românesc
ÎNAINTEA aderærii la UE, sectorul bancar a cunoscut o consolidare semnificativæ,
susflinutæ de procesul restructurærii øi privatizærii din perioada 2000 – 2006. Intermedierea financiaræ a crescut constant. Dupæ încheierea procesului de privatizare a celor
mai mari bænci, structura sectorului bancar românesc nu a mai cunoscut mutaflii importante (tabelul nr. 7.1).
Strategiile de derulare a activitæflfliii bancare øi politicile de management al
riscului au fost în mare mæsuræ importate de la acflionariatul stræin. Bæncile
cu capital austriac øi grecesc deflin cea mai mare cotæ de piaflæ. Strategiile implementate
au adus rentabilitæfli ridicate ale capitalului øi activelor, dar øi riscurile au fost semnificative.
Pe lângæ riscul de credit, cel de lichiditate s-a manifestat pregnant dupæ momentul
debutului crizei financiare în România (octombrie 2008). Bæncile autohtone au acordat
credite semnificativ pe baza finanflærilor din stræinætate. Datoria externæ pe termen scurt
a bæncilor reprezintæ o potenflialæ vulnerabilitate, atenuatæ în condifliile angajamentului
asumat de bæncile-mamæ ale principalelor nouæ instituflii de credit cu capital stræin de
a-øi menfline expunerea faflæ de România.

●

Solvabilitatea nu a reprezentat o problemæ nici în perioada de preaderare,
nici în cea de membru UE. Înainte de 2007, standardele de adecvare a capitalului erau conforme cu cerinflele Basel I8), fondurile proprii trebuind sæ fie de minim
12%. Nivelurile efective erau substanflial peste cerinflele minime (media a fost de circa
20% în perioada 2003 – 2005, aceasta scæzând ulterior pânæ la 14% în 20079), pe fondul expansiunii creditului neguvernamental).
Începând cu 2008, institufliile de credit raporteazæ indicatorul de solvabilitate în
conformitate cu principiile Basel II. Fondurile proprii trebuie sæ se situeze în permanenflæ la un nivel cel puflin egal cu suma cerinflelor de capital pentru riscul de credit,
riscul de diminuare a valorii creanflei aferente întregii activitæfli, riscul de poziflie, riscul

●

8)

Reglementærile puneau pe acelaøi plan creditele negarantate acordate populafliei cu creditele
acordate companiilor mari sau IMM.
9) Media la nivel UE era de aproximativ 11%, decembrie 2007.
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de decontare, riscul de credit al contrapartidei, riscul valutar, riscul de marfæ øi riscul
operaflional. Cerinflele de capital sunt diferite în funcflie de abordarea aleasæ de institufliile de credit, respectiv: abordarea de bazæ, abordarea standard, abordarea standard alternativæ, abordarea avansatæ. Nivelul minim reglementat al raportului de solvabilitate
a scæzut la 8%. Analiza rapoartelor pe 2008 transmise de bæncile mari (definite ca deflinând o cotæ de piaflæ mai mare de 5% din activele agregate) a arætat cæ peste 90% din
cerinflele de capital au fost constituite pentru riscul de credit, calculate în conformitate
cu abordarea standard. Cerinflele de capital pentru acoperirea riscurilor operaflionale
ocupæ locul secund (8% din total cerinfle de capital), majoritatea bæncilor cuprinse în
sondaj utilizând abordarea de bazæ. Pentru riscul de poziflie, riscul valutar øi riscul de
marfæ, bæncile au constituit 1% din cerinflele totale de capital, evaluarea fiind realizatæ
în conformitate cu abordarea standard.
Analiza raportului de solvabilitate calculat pe grupe de bænci în funcflie de
mærime reflectæ diferenfle importante în ceea ce priveøte riscurile asumate.
Solvabilitatea bæncilor mari se detaøeazæ ca fiind cea mai scæzutæ, pe fondul accentuærii
competifliei pe piafla creditelor în care aceste bænci s-au angajat (cota de piaflæ a primelor
cinci bænci din sistem în totalul creditelor acordate a câøtigat 5 puncte procentuale în
anul 2005, pânæ la 61%, tendinfla continuând øi în anul urmætor) – graficul nr. 7.4.
Se remarcæ, de asemenea, implicarea tot mai accentuatæ a bæncilor mici în activitatea de creditare, strategie care a avut ca efect scæderea raportului de solvabilitate cu

●
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Graficul nr. 7.4. – Evoluflfliia raportului de solvabilitate, pe grupe de bænci
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peste 10 puncte procentuale în perioada 2004 – 2007 øi care s-a produs pe fondul scæderii gradului de concentrare al creditelor, începând cu anul 2007.
În prezent, bæncile mari continuæ sæ dispunæ în termeni relativi de cel mai redus
palier de solvabilitate (13% în decembrie 2009 øi iunie 2010), dar care s-a îmbunætæflit
semnificativ comparativ cu situaflia din septembrie 2008. Într-o situaflie diferitæ se aflæ
bæncile mici, care deøi dispun în continuare de cel mai înalt nivel de capitalizare (19%
în decembrie 2009), acesta s-a redus sensibil în perioada de manifestare a efectelor crizei financiare, îndeosebi ca urmare a consemnærii de pierderi. Capitalizarea bæncilor de
mærime medie s-a îmbunætæflit semnificativ începând cu anul 2009.
Analiza comparativæ a performanflfleelor sectorului bancar românesc cu ale
celorlalte state membre UE aratæ urmætoarele caracteristici:
● dupæ criteriul de mærime a activelor, sectorul bancar din România este de dimensiune redusæ (pondere a activelor de 0,2% în totalul activului agregat la nivelul UE),
înaintea Bulgariei, Estoniei, Lituaniei, Letoniei, Maltei, Sloveniei øi Slovaciei (0,1%
fiecare);
● în termeni de profitabilitate, România (0,4 miliarde euro) se situeazæ în grupul
celor 19 sisteme bancare care au înregistrat profit net în 2009. Accelerarea deteriorærii
calitæflii portofoliului de credite øi creøterea costurilor de finanflare se numæræ printre
principalele cauze ale scæderii profitabilitæflii;
● presiunile pe calitatea activelor au determinat majoræri semnificative ale expunerii brute privind creditele îndoielnice øi neperformante în totalul portofoliului de credite atât în România (de la 1,5% în 2008 la 5,7% în 2009, respectiv 7,2% în iunie 2010),
cât øi în celelalte state membre; în flærile baltice s-au înregistrat cele mai mari creøteri;

●
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● pe fondul creøterii accentuate a restanflelor a avut loc majorarea volumului de

provizioane în aproape toate flærile din UE. În România, deøi în cursul anului 2009 soldul provizioanelor s-a triplat, gradul de acoperire a creditelor îndoielnice øi neperformante cu provizioane s-a redus la 51,9% de la aproape 75% în 2008. România se comparæ favorabil la aceastæ poziflie cu flærile din regiune;
● sectorul bancar din România are o capacitate bunæ de a acoperi pierderile neaøteptate, fapt sugerat øi de ponderea relativ redusæ a creditelor îndoielnice øi neperformante nete în total fonduri proprii (20,3% în 2009; 23% în iunie 2010). Din perspectiva
acestui indicator, România ocupæ locul 13 în clasamentul statelor membre;
● valorile indicatorilor de adecvare a capitalului, respectiv, 15,8% rata generalæ
de solvabilitate øi 12,9% rata fondurilor proprii de nivel 1 (Tier 1 ratio), cu mult peste
reperele europene de 8% øi, respectiv, 6%, plaseazæ România pe locul 6, respectiv 7 în
cadrul flærilor UE;
● riscul de lichiditate pe ansamblul sistemului bancar românesc este la un nivel
mai redus. Cu o pondere de 26% a activelor lichide în total bilanfl, România se situeazæ
pe primul loc în rândul flærilor emergente din regiune, la egalitate cu Cehia, la aceastæ
situaflie contribuind rezervele minime obligatorii constituite de bænci la banca centralæ.

7.1.2.6 Evaluæri ale riscurilor IMM ce îøi desfæøoaræ activitatea în România
PRINCIPALII indicatori de sænætate financiaræ ai IMM s-au deteriorat în ultimii
ani. Capacitatea IMM de acoperire din profituri a costurilor cu dobânzile s-a diminuat
considerabil, rentabilitatea capitalului a avut o evoluflie descendentæ, iar efectul de pârghie s-a majorat. Evolufliile menflionate s-au manifestat în bunæ parte inclusiv în perioa59
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da de expansiune economicæ (2007 – 2008), astfel cæ se ridicæ unele semne de întrebare
cu privire la capacitatea IMM de a face faflæ recesiunii, precum øi asupra intervalului de
timp necesar reintrærii pe tendinflæ ascendentæ (graficele nr. 7.5 øi 7.6). Rezultatul procesului de evaluare a bonitæflii IMM de a contracta o finanflare în viitor aratæ cæ acordarea unui credit bancar se va realiza în condiflii mai severe atât de prefl, cât øi de cantitate.
Îndatorarea totalæ a IMM de la institufliile financiare (bænci øi IFN, autohtone øi din stræinætate) a crescut de aproape 3 ori în ultimii 5 ani (decembrie
2006 – septembrie 2010). Raportat la PIB, stocul datoriei IMM a ajuns la circa 25%.
Îndatorarea IMM totalizeazæ circa 128 miliarde lei øi provine de la urmætorii creditori:
● bænci autohtone (56%), ● IFN din România (10%) øi ● creditorii externi (34%), septembrie 2010 (graficul nr. 7.7). De la debutul crizei în România, finanflarea de la intern
a IMM s-a diminuat datoritæ reducerii semnificative a expunerilor IFN.

●

Numærul IMM care au avut acces la creditarea bancaræ a variat în ultimii
ani. De la debutul crizei în România (octombrie 2008) se remarcæ o scædere
a firmelor mici øi mijlocii care se finanfleazæ de la bænci (sub 79.000, respectiv, circa
13% din totalul firmelor active din România).

●
●
10)

Portofoliul bancar aferent creditærii IMM s-a deteriorat semnificativ. Rata
creditelor neperformante10) s-a majorat (de la 0,8% la peste 15%, decem-

S-a definit rata creditelor neperformante ca raport între volumul creditelor cu întârzieri la
platæ de peste 90 de zile øi volumul total al creditelor acordate.

60

Documentul de fundamentare

IMM
Corporaflii
IMM lei
IMM valutæ

De

ce

Febmbri
ru e 20
Ap arie 2 06
ril 00
Iunie 2007
i
Oc Augu e 2007
t
De ombr st 2007
ce ie 7
Febmbri 2007
rua e 20
Ap rie 2 07
ril 00
Iunie 2008
i
Oc Augu e 2008
t
De ombr st 2008
cem ie 8
Feb bri 2008
ru e 20
Ap arie 2 08
ril 00
Iunie 2009
i
Oc Augu e 2009
t
De ombr st 2009
ce ie 9
Febmbri 2009
rua e 20
Ap rie 2 09
ril 01
Iunie 2010
i
Oc Augu e 2010
tom st 0
bri 2010
e2
010

%
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Graficul nr. 7.8. – Evoluflfliia ratei restanflfleelor bancare
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brie 2007 – noiembrie 2010) (graficul nr. 7.8). O parte a acestui rezultat nefavorabil se
datoreazæ øi reacfliei bæncilor de a înæspri pro-ciclic condifliile de creditare, inclusiv prin
reducerea accesului firmelor la creditare, în paralel cu o scædere semnificativæ a cererii
de credit. Diminuarea cererii interne øi externe a acflionat în aceeaøi direcflie nefavorabilæ.
Creditele în lei au o neperformanflæ mai mare comparativ cu cele în valutæ,
dar viteza de creøtere a restanflelor a fost în ultima perioadæ superioaræ pentru creditul acordat în valutæ faflæ de cel în monedæ naflionalæ. Creøterea pe termen mediu a restrictivitæflii politicii monetare din zona euro ar putea accentua tendinfla. Firmele
din construcflii apar drept cele mai riscante (cu o ratæ a creditelor neperformante de 20,4%,
septembrie 2010). De asemenea, IMM care activeazæ în domeniile non-tradables (comerfl, servicii, construcflii øi imobiliare) înregistreazæ cea mai rapidæ deteriorare a calitæflii creditului acordat. Microîntreprinderile au fost cele care genereazæ cea mai mare
ratæ a restanflelor bancare (21% faflæ de 15,7, respectiv, 8,8%, întreprinderi mici, respectiv, medii, noiembrie 2010). De altfel, aversiunea la risc a bæncilor ræmâne ridicatæ øi
în creøtere, în general, faflæ de sectorul IMM øi, în special, faflæ de microîntreprinderi. În
acest context, majorarea finanflærii cætre acest segment poate fi interpretatæ øi ca o politicæ a bæncilor de a prefera sæ sprijine cu lichiditæfli entitæflile, altfel pierderea ar fi posibil mai mare.

●
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8. FONDURILE DE GARANTARE PARTENERE
ALE FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE.
TIPOLOGIA MECANISMELOR DE GARANTARE
8.1. INSTITUfi
fiIIILE DE GARANTARE DIN ROMÂNIA
FONDUL ROMÂN DE GARANTARE A CREDITELOR S.A. – IFN

FRGC-IFN SA este o societate pe acfliuni inifliatæ ca urmare a prevederilor H.G.
nr. 463/1992, act normativ prin care s-au dispus mæsurile de constituire a acestei organizaflii. Activitatea FRGC SA – IFN este supusæ reglementærilor în vigoare referitoare
la funcflionarea societæflilor pe acfliuni iar pentru realizarea scopului principal de activitate întræ sub incidenfla O.U.G. nr. 28/2006 aprobatæ prin Legea 266/2006.
Capitalul social al societæflii este de 16.065.609 lei.
Acflfliionarii FRGC – IFN sunt:
❍ SIF Muntenia
53,60%;
❍ SIF Transilvania
23,02%;
❍ Banca Comerciala Românæ
9,52%;
❍ Banca Românæ pentru Dezvoltare – Groupe
Société Générale
6,23%;
❍ Alflii
7,63%.

❍

Servicii oferite:

❍ garantarea sub forma scrisorilor de caufliune a maximum 70% din urmætoarele

tipuri de finanflæri (nu se garanteazæ dobânda): credite pe termen mediu øi lung pentru
investiflii, credite pe termen scurt pentru capital de lucru, scrisori de garanflie bancaræ,
linii de credit, alte forme de finanflare practicate de bæncile comerciale;
❍ consultanflflaa pentru: elaborarea planului de afaceri, sprijin pentru întocmirea
dosarului de creditare, identificarea de surse alternative de finanflare, participarea în
mod independent sau în consorfliu cu alfli parteneri la realizarea øi implementarea unor
proiecte de asistentæ tehnicæ.

❍

Instrumente de garantare:

❍ garanflii pânæ la 70% din valoarea creditelor pe termen scurt, mediu øi lung (in-

clusiv linii de credit), a scrisorilor de garanflie bancaræ øi operafliunilor de leasing;
❍ garanflii pânæ la valoarea de 70% a creditelor destinate cumpærærii de acfliuni;
❍ garanflii pânæ la valoarea de 100% a creditelor ipotecare.
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❍ FRGC SA-IFN are un management solid al riscului prin:

❍ selecflie atentæ øi riguroasæ a afacerilor garantate;
❍ efect de pârghie (valoarea totalæ a garanfliilor/capital propriu) stabilit la maxim

5 øi adaptat în fiecare an la condifliile mediului economic;
❍ cunoaøtere nemijlocitæ a clientului øi a proiectului prin vizite la sediul acestuia
øi la locul de implementare a proiectului .
FRGC SA-IFN este un fond privat de garantare, ceea ce implica urmætoarele aspecte:
❍ garanfliile acordate nu intræ sub incidenfla reglementærilor privind ajutorul de stat;
❍ nu greveazæ suma maximæ admisæ a se acordæ unei IMM ca ajutor de stat sub
diferite forme în cazul ajutorului de minimis;
❍ nu este necesaræ limitarea plafonului de garantare pe un IMM, altul decât cel
impus de condifliile de prudenflialitate (dispersarea riscului).
Pentru serviciile oferite, prima de garantare oscileazæ între 2,75% – 4,5%. De
asemenea, se percep øi comisioane.

❍

FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL – IFN S.A.

FGCR – IFN a fost înfiinflflaat în anul 1994, ca inifliativæ a Guvernului României,
bæncilor comerciale øi UE. UE a contribuit cu 9 milioane euro prin intermediul fondurilor PHARE. În conformitate cu Legea nr. 218/2005, FGCR – IFN a beneficiat de
40 milioane euro din partea statului roman pentru garantarea beneficiarilor programului SAPARD. În prezent, FGCR – IFN este o societate comercialæ cu profil bancar, ale
cærei acfliuni sunt deflinute majoritar de bæncile din România øi minoritar de Ministerul
Agriculturii, Pædurilor øi Dezvoltærii Rurale.
FGCR – IFN are ca obiect de activitate, exclusiv, garantarea creditelor øi a
altor instrumente de finanflare, care pot fi obflinute de persoane fizice øi juridice – producætori agricoli øi procesatori de produse agroalimentare, pentru realizarea
producfliei agricole, stocarea øi procesarea produselor agricole øi realizarea obiectivelor
de investiflii în aceste domenii, precum øi alte instrumente financiare pe care institufliile
de credit le acordæ beneficiarilor programelor cu finanflare europeanæ prin FEADR, FEP øi
FEGA pentru asigurarea finanflærii necesare realizærii proiectelor prevæzute în Programul Naflional de Dezvoltare Ruralæ pentru perioada programatæ 2007 – 2013.
FGCR – IFN poate emite la cererea comunelor, asociafliilor de dezvoltare intercomunitare (ADI) øi organizafliilor de drept public, garanflii în favoarea APDRP pentru
încasarea avansului din contractele de finanflare nerambursabile sau poate garanta împrumuturile acordate de bænci acestora pentru dezvoltarea infrastructurii.

❍

❍

FGCR – IFN garanteazæ urmætoarele tipuri de credite øi alte instrumente de
finanflare:
❍ credite pe termen scurt, mediu øi lung;
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❍ scrisori de garanflie bancaræ;
❍ scrisori de garanflie în favoarea APDRP, conform O.U.G. 79/2009;
❍ credite de investiflii acordate beneficiarilor FEADR, FEP øi FEGA;
❍ credite de producflie care asiguræ sursele de finanflare necesare beneficiarilor

programului SAPARD, care au realizat øi pus în funcfliune investiflia.
Începând din anul 2009, FGCR – IFN este Administratorului Schemei de garantare a Certificatelor de depozit øi poate pune la dispoziflia depozitarilor licenfliafli de
MAPDR certificate de depozit pentru seminflele de consum conform O.U.G. 141/2002.
În cazul beneficiarilor privafli, suma maximæ care poate fi garantatæ de
FGCR – IFN pentru fiecare solicitare individualæ de garantare nu va depæøi
echivalentul a 2,5 milioane euro, denominafli în lei, la cursul lei/euro de la data solicitærii garanfliei.
Suma garantatæ de FGCR – IFN, în lei sau valutæ, reprezintæ maxim:
❍ 80% din valoarea creditelor de producflie pe termen scurt/acordurilor de garanflie bancaræ,
❍ 80% din valoarea creditelor/scrisorilor de confort acordate/emise de institufliile
de creditare în scopul asigurærii cofinanflærii proiectelor de investiflii realizate prin Programul Naflional de Dezvoltare Ruralæ, respectiv FEADR, FEP, FEGA.
În cazul beneficiarilor publici ai FEADR, valoarea garanfliei poate fi de pânæ la
100% din valoarea creditului, iar valoarea acesteia poate fi egalæ cu suma cheltuielilor
eligibile øi neeligibile ale proiectului.
Pentru garanfliile acordate, FGCR – IFN percepe un comision de garantare, al
cærui nivel variazæ în cazul beneficiarilor privafli în funcflie de ratingul acordat de cætre
instituflia finanflatoare între 1,6% øi 3,8%, iar în cazul beneficiarilor publici nivelul acestuia este de 0,8% pe lunæ, respectiv 1% pe an.

❍

FONDUL NAfi
fiIIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR
PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ØI MIJLOCII – IFN S.A.

Fondul Naflfliional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM – IFN), principalul partener al Fondului Român de Contragarantare, a fost înfiinflat în decembrie
2001, în baza Legii 133/1999 privind stimularea întreprinzætorilor privafli pentru dezvoltarea întreprinderilor mici øi mijlocii, cu acflionar unic statul român, reprezentat de
Ministerul Economiei, Comerflului øi Mediului de Afaceri (MECMA), potrivit Legii
privind stimularea înfiinflærii øi dezvoltærii întreprinderilor mici øi mijlocii. Ulterior cadrul legal al activitæflii a fost completat prin diferite acte normative, care au stabilit un
cadru general al activitæflii desfæøurate de acest fond. Capitalul social, majorat în mai multe
etape, era în decembrie 2010 de 680 milioane lei.

❍
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sau din alte surse autorizate. Colateral, mai existæ garanflii sub formæ de mandat, gestionate în numele statului român pentru diferite direcflii prioritare. Iniflial obiectul de activitate a prevæzut øi acordarea de finanflæri directe cætre IMM, activitate care astæzi nu se
mai deruleazæ.
FNGCIMM – IFN deruleazæ programe de garanflfliii pentru:
❍ sprijinire IMM;
❍ garanflii sub formæ de mandat în vederea realizærii lucrærilor de infrastructuræ
ale administrafliilor publice øi reabilitare termicæ a blocurilor de locuinfle;
❍ programul de garantare “prima casæ” pentru persoane fizice.

❍

Pentru IMM existæ douæ produse standardizate:

❍ garanflfliii standard – care acoperæ riscul de nerambursare a creditului, în pro-

porflie de maxim 80% din valoarea acestuia øi pânæ la valoare maximæ de 2,5 milioane
de Euro. Pentru garanflia acordatæ se plæteøte un singur comision a cærui valoare începe
de la 1,5% pe an;
❍ garanflfliii plafon – prin care sunt garantate creditele destinate dezvoltærii proiectelor investiflionale øi asigurærii capitalului de lucru. Valoarea garanfliei – maxim 700.000
euro/echivalentul în lei, la cursul de schimb BNR valabil la data aprobærii garanfliei.

❍

Garanfliile emise pentru IMM vizeazæ creditele destinate:

❍ finanflærii pe termen mediu øi lung de tipul creditelor pentru investiflii, necesare

pentru: realizarea de noi capacitæfli de producflie, dezvoltarea/retehnologizarea capacitæflilor de producflie existente, achiziflia de utilaje, maøini, instalaflii, clædiri etc.;
❍ finanflærii pe termen scurt de tipul liniilor de credit pentru asigurarea capitalului de lucru, credite globale de exploatare, credite pentru finanflarea cheltuielilor øi stocurilor, credite pentru prefinanflarea exporturilor ø.a.
Are semnate acorduri de garantare cu aproape toate bæncile din România øi
cu câteva IFN. Acordurile de garantare vizeazæ urmætoarele tipuri de produse:
❍ garanflii individuale (convenflii de împærflire a riscurilor);
❍ convenflia-plafon de garantare;
❍ angajament de garantare;
❍ garanflii acordate pe baza fondurilor în administrare primite de la MAPDR;
❍ gestionarea garanfliilor de stat pe bazæ de mandat primit de la MFP.
Convenfliile de garantare/împærflire a riscurilor între FNGCIMM – IFN øi finanflatori (bænci, IFN) sunt elaborate øi actualizate în conformitate cu cerinflele reglementærilor BNR privind administrarea riscurilor øi ale reglementærilor Comisiei Europene privind sistemele de garantare pentru IMM (Comunicarea CE nr. C155 din 20 iunie 2008).
FNGCIMM – IFN are dezvoltatæ o reflfleea teritorialæ la nivelul României, care
include 9 reprezentanfle, 3 sucursale, 3 filiale øi 5 puncte de lucru, toate create cu scopul de a apropia activitatea fondului de locul unde îøi desfæøoaræ activitatea IMM.

❍

65

Strategia Fondului Român de Contragarantare 2011 – 2013

Strategia FNGCIMM pentru perioada 2011 – 2015 a fost fundamentatæ, în principal, pe Strategia guvernamentalæ pentru dezvoltarea sectorului IMM în perioada 2010
– 2013.
În cadrul Planului de acfliuni aferent Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM 2010 – 2013 (MECMA, noiembrie 2010), Mæsura
1.3 se referæ la “Consolidarea sistemului de fonduri de garantare pentru IMM”. Acfliunile care vizeazæ activitatea FNGCIMM sunt:
❍ Acflfliiunea 1.3.1. – Crearea unui sistem descentralizat de fonduri regionale de
asistenflæ øi garantare, care sæ îmbunætæfleascæ accesul IMM la finanflare prin îmbinarea
resurselor financiare locale ale bæncilor cu garanfliile fondurilor locale de garantare
Aceasta implicæ:
❍ extinderea treptatæ a sistemului de filiale regionale – Fonduri locale de garantare – øi a reflelei teritoriale de sucursale øi reprezentanfle ale FNGCIMM
S.A. – IFN (pânæ la realizarea prezenflei în fiecare a judefl a FNGCIMM
printr-o unitate teritorialæ a sistemului de garantare pentru IMM), urmærind
înfiinflarea câte unei filiale în fiecare regiune de dezvoltare, în ordinea de prioritate impusæ de dezvoltarea activitæflii de garantare øi de cerinflele locale de asistenflæ pentru întreprinzætori în scopul îmbunætæflirii accesului la finanflare;
❍ consolidarea sistemului descentralizat de centre regionale de asistenflæ øi
de garantare, prin dezvoltarea unei reflele de agenfli comerciali øi de instituflii
partenere (Oficiile Teritoriale ale AIPPIMM, Agenfliile de Dezvoltare Regionalæ, camere de comerfl, centre de afaceri, asociaflii de întreprinzætori, firme
de consultanflæ, reflele de tip business angels) care sæ îmbunætæfleascæ accesul IMM la finanflare, sæ promoveze activ, direct cætre IMM, serviciile
FNGCIMM øi ale filialelor sale regionale, cu prioritate în zonele cu activitate economicæ mai redusæ;
❍ dezvoltarea unor scheme noi de garantare în corelare cu diversificarea
produselor financiare (inclusiv instrumente de finanflare alternativæ), care sæ
acopere nevoile specifice de finanflare a IMM în toate stadiile de dezvoltare,
în condiflii de competitivitate.
❍ Acflfliiunea 1.3.2. – Capitalizarea suplimentaræ a FNGCIMM prin majorarea capitalului social la un nivel care sæ-i permitæ o mai bunæ multiplicare a capitalului în condiflii de risc controlat
Aceastæ acflfliiune permite dezvoltarea activitæflii de garantare potrivit cerinflelor de
finanflare ale sectorului IMM, în corelare cu:
❍ asigurarea cu prioritate a capacitæflii de garantare necesaræ absorbfliei fondurilor europene de cætre IMM;
❍ adecvarea gradului de risc asumat de FNGCIMM la situaflia de atenuare
gradualæ a efectelor financiare ale perioadei de recesiune, care sæ-i permitæ

❍
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o multiplicare optimæ a capitalului11) în condiflii de risc controlat, precum øi
menflinerea unei capacitæfli adecvate de platæ a garanfliilor în condifliile relansærii economice;
❍ utilizarea optimæ a contragaranfliilor disponibile în baza schemelor de minimis (sau alte scheme de ajutor de stat) prin produse de garantare contragarantate de FRC;
❍ dezvoltarea cu precædere a instrumentelor de garantare pentru întreprinderile nou înfiinflate (start-up), finanflate de bænci sau alte instituflii financiare.
❍ Acflfliiunea 1.3.4. – Stimularea accesului la schemele europene de cogarantare
sau contragarantare
Implicaflfliii pentru activitatea de garantare:
❍ utilizarea de cætre FNGCIMM a instrumentelor financiare ale UE de cogarantare øi contragarantare, pentru dezvoltarea activitæflii de garantare în condiflii de risc controlat, ca alternativæ la schemele de contragarantare ale FRC
(atunci când acestea nu sunt disponibile sau prezintæ limite operaflionale care
nu asiguræ o gestionare adecvatæ a riscului);
❍ dezvoltarea funcfliei de cogarantare øi supraveghere a Fondului în raport
cu sistemul descentralizat de filiale regionale – fonduri de garantare –, în scopul sustenabilitæflii consolidate a sistemului de garantare pentru IMM. Orientarea strategicæ a activitæflii fondurilor locale de garantare o reprezintæ îmbunætæflirea accesului la finanflare a IMM implicate în programe locale/regionale de dezvoltare øi/sau care au un potenflial rol catalizator în dezvoltarea
de “aglomeræri” (tip cluster) locale de IMM, cu profil de activitate teritorial
sau sectorial. Pentru asigurarea sustenabilitæflii finanflærilor locale øi limitarea
riscurilor aferente garanfliilor, este importantæ identificarea prioritæflilor de dezvoltare localæ øi asigurarea de consultanflæ adecvatæ, în colaborare, parteneriat sau asociere cu administraflia localæ øi cu alfli factori implicafli în administrarea proiectelor de dezvoltare øi a schemelor de sprijin pentru IMM (operatori ai proiectelor de tip parteneriat public-privat, incubatoare de afaceri,
parcuri tehnologice sau industriale, investitori strategici interesafli de formarea unei reflele de furnizori/subcontractanfli locali etc.). Posibilitæflile tipice de
finanflare øi de garantare pentru perioada vizatæ de strategie includ: garanflii/co-garanflii øi finanflæri pentru IMM care participæ, direct sau indirect, la
realizarea de produse øi servicii pentru export, competitive pe plan internaflional, garantarea pânæ la 80% a finanflærilor pentru IMM aflate la început de
activitate (start-up), co-finanflæri împreunæ cu finanflatori nebancari (business
angels) pentru microîntreprinderi øi întreprinderi mici cu potenflial de catali11)

Multiplicarea (sau factorul de multiplicare al) capitalului reprezintæ raportul dintre expunerea
FNGCIMM din activitatea de garantare øi capitalul propriu alocat în acest scop. Expunerea maximæ
este stabilitæ prin politica de risc aprobatæ periodic de cætre reprezentatul acflionarului unic, potrivit art.
28 alin. (3) din Legea nr. 346/2004, cu modificærile øi completærile ulterioare.
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zator local (seed capital), garanflii pentru finanflarea tip capital de risc a primei etape de investiflii de dezvoltare (early stage investment) a microîntreprinderilor øi întreprinderilor mici. La acestea se adaugæ susflinerea finanflærii pentru IMM implicate în calitate de contractanfli sau subcontractanfli în executarea de proiecte cu finanflare europeanæ øi alte proiecte de infrastructuræ localæ;
❍ au efect catalizator în dezvoltarea activitæflii de garantare pentru noi soluflii
de finanflare privatæ (de cætre bænci sau alte instituflii financiare) în favoarea
întreprinderilor mici øi a celor inovatoare, cu precædere a start-up-urilor.
❍ Acflfliiunea 1.1.4. – Susflinerea øi multiplicarea capitalului privat de risc prin participarea la crearea unui proiect pilot de fond de capital de risc în parteneriat public-privat pentru sprijinul dezvoltærii afacerilor cu potenflial de creøtere øi creærii de locuri de
muncæ
Implicaflfliii pentru FNGCIMM:
❍ participarea FNGCIMM la crearea unui fond de capital de risc în parteneriat public-privat pentru sprijinirea dezvoltærii afacerilor cu potenflial de creøtere øi creærii de locuri de muncæ;
❍ dezvoltarea de scheme/instrumente de garantare necesare asigurærii surselor de finanflare privatæ a instrumentelor cu capital de risc necesare investifliilor IMM (eco-inovative, start-up, internaflionalizare, dezvoltare de noi produse øi servicii cu valoare adæugatæ).

A. E t a p e l e i m p l e m e n t æ r i i S t r a t e g i e i F N G C I M M
pentru perioada 2011 – 2015
PERIOADA de implementare a Strategiei FNGCIMM pentru perioada 2011 – 2015
vizeazæ 3 etape, flinând seama de rolul Fondului privind susflinerea accesului la finanflare al
IMM, în corelare øi cu perioada de implementare a Strategiei guvernamentale privind dezvoltarea sectorului IMM 2010 – 2013, care coincide în cea mai mare parte cu prima perioadæ de programare a absorbfliei fondurilor europene post-aderare (2007 – 2013), astfel:
❍ 2011 – 2012, perioada în care trebuie adoptate mæsuri de sprijin pentru sectorul
IMM, în scopul susflinerii acestuia în depæøirea efectelor crizei economice øi financiare
øi a perioadei actuale de recesiune economicæ øi în care apare necesitatea certæ de dezvoltare a unei capacitæfli instituflional-organizatorice øi a expertizei profesionale care sæ
permitæ adaptarea flexibilæ a sistemului de garantare, pe termen scurt, la dinamica sectorului IMM øi la evoluflia, la fel de dinamicæ, a sectorului financiar-bancar din România. Volumul de plæfli de garanflii suportat de FNGCIMM în aceastæ perioadæ este estimat a se menfline la un nivel mai ridicat decât cel înregistrat în anul 201012);
❍ 2012 – 2013, perioada în care vor fi necesare mæsuri de sprijinire a sectorului
IMM pentru reluarea creøterii economice, pe baza orientærilor øi prioritæflilor strategiei
12)

Rata riscului de credit este estimatæ între 8% øi 9%, nivel comparabil sau chiar mai redus
decât cea de 10% – 13% înregistratæ în alte flæri europene
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pe termen mediu, prevæzute de Strategia Guvernului privind dezvoltarea sectorului IMM
øi de politicile industriale/sectoriale, de dezvoltare ruralæ øi de armonizare regionalæ, care
se adreseazæ unor categorii de IMM øi a cæror realizare necesitæ programe multianuale;
❍ 2014 – 2015, consolidarea sustenabilæ a unei viziuni pe termen lung, privind
necesitatea øi utilitatea rolului specific al FNGCIMM (de corectare a imperfecfliunilor
pieflei financiar-bancare în raport cu cerinflele de finanflare ale sectorului IMM). Valorificarea optimæ a potenflialului semnificativ de dezvoltare a activitæflii de garantare potrivit dinamicii sectorului IMM øi creøterii gradului de intermediere financiaræ (în ritmul
impus de cerinflele de pregætire a integrærii României în zona euro). Se urmæreøte reducerea ratei riscului de credit sub nivelul mediu13) înregistrat de instituflii de garantare
pentru IMM din alte flæri membre ale UE.

B. O b i e c t i v e ø i p r i o r i t æ flflii
B.1. Obiective
OBIECTIVUL principal al strategiei FNGCIMM este valorificarea optimæ a capitalurilor proprii, a posibilitæflilor de diversificare a activitæflii potrivit cadrului legal specific, inclusiv, în calitate de mandatar al statului, prin acordarea de garanflii în nume øi
cont stat în vederea susflinerii dezvoltærii unor sectoare economice. Mæsura performanflei în îndeplinirea acestui obiectiv este, în primul rând, numærul de IMM care au beneficiat de finanflare cu asistenflæ FNGCIMM.
Acflfliiunile specifice de realizare a acestui obiectiv privesc:
1. crearea unui sistem descentralizat de fonduri regionale de asistenflflææ øi garantare,
care sæ îmbunætæfleascæ accesul IMM la finanflare, prin îmbinarea resurselor financiare
locale private cu sprijinul acordat de stat/UE;
2. capitalizarea suplimentaræ a FNGCIMM la un nivel care sæ îi permitæ o multiplicare adecvatæ a capitalului propriu (în stabilirea limitelor de expunere pe categorii de
garanflii), în condiflii de risc controlat;
3. dezvoltarea permanentæ de instrumente noi de garantare øi finanflflaare, focalizate
pe cerinfle specifice ale unor categorii de IMM, cu prioritate a celor participante (direct
sau indirect) la absorbflia fondurilor europene øi a întreprinderilor noi (start-up). Realizarea acestui obiectiv presupune garantarea pânæ la 80% a finanflærilor pentru IMM
aflate la început de activitate (start-up), co-finanflæri împreunæ cu finanflatori nebancari
(business angels) pentru microîntreprinderi øi întreprinderi mici cu potenflial de catalizator local (seed capital), garanflii pentru finanflarea tip capital de risc a primei etape de
investiflii de dezvoltare (early stage investment) a microîntreprinderilor øi întreprinderilor mici. La acestea se adaugæ adaptarea flexibilæ a ofertei de garanflii în scopul susflinerii finanflærii pentru IMM implicate în calitate de contractanfli sau subcontractanfli în
executarea de proiecte cu finanflare europeanæ øi alte proiecte de infrastructuræ localæ;
13)

de 3% – 5%
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4. accesarea schemelor europene de cogarantare sau contragarantare, prin utilizarea de cætre FNGCIMM a instrumentelor financiare ale UE (de cogarantare øi contragarantare), pentru dezvoltarea activitæflii de garantare în condiflii de risc controlat, ca
alternativæ la schemele de contragarantare ale FRC (atunci când acestea nu sunt disponibile sau prezintæ limite operaflionale care nu asiguræ o gestionare adecvatæ a riscului);
5. susflinerea øi multiplicarea capitalului privat de risc prin participarea la crearea
unui proiect pilot de fond de capital de risc în parteneriat public-privat pentru sprijinul
dezvoltærii afacerilor cu potenflial de creøtere øi creærii de locuri de muncæ;
6. asigurarea capacitæflfliii operaflfliionale necesare pentru gestionarea în condiflfliii optime
a programelor guvernamentale de garantare pentru a cæror implementare FNGCIMM
este mandatat potrivit legii14).

B.2. Prioritæflflii
STRATEGIA FNGCIMM în perioada 2011 – 2015 înregistreazæ schimbæri semnificative privind obiectivele øi prioritæflile faflæ de strategia aplicatæ în perioada anterioaræ. Noile orientæri în activitatea FNGCIMM vor urmæri valorificarea optimæ a capitalurilor proprii øi gestionarea sustenabilæ a riscurilor de garantare, prin:
❍ reducerea expunerii faflæ de domenii de activitate economicæ afectate sever de
crizæ, care au înregistrat un risc important de nerambursare (cu pondere semnificativæ
în plæflile de garanflii în perioada 2008 – 2011) øi a cæror contribuflie potenflialæ la relansare este redusæ sau întârziatæ. Se urmæreøte creøterea capacitæflii de garantare alocatæ în
favoarea sectoarelor care contribuie la relansarea economicæ sustenabilæ, cu avantaje
comparative øi efect de antrenare în economie, creatoare de valoare adæugatæ øi de noi
locuri de muncæ viabile øi cu potenflial semnificativ de dezvoltare, de export øi de internaflionalizare a activitæflii;
❍ restructurarea portofoliului de garanflii prin reducerea masivæ a ponderii garanfliilor pentru finanflæri pe termen scurt (capital de lucru/linii de credit), “de supraviefluire”, care au predominat în perioada anterioaræ de recesiune economicæ øi au ajuns sæ
reprezinte peste jumætate din plæflile de garanflii efectuate în perioada 2009 – semestrul I
2010. Se va urmæri alocarea cu prioritate a garanfliilor în favoarea accesului la finanflare
pentru noi investiflii ale IMM, în special întreprinderi noi øi inovatoare pentru IMM eligibile vizate de schemele de contragarantare, de noile instrumente alternative de finanflare øi de alte politici de sprijin guvernamental. Întrucât garantarea unor astfel de finanflæri prezintæ un risc crescut (øi un factor de multiplicare diminuat corespunzætor), dezvoltarea unor noi instrumente de garantare (de exemplu, garanflii de portofoliu pentru
investiflii tip capital de risc) presupune disponibilitatea øi accesarea de cætre Fond a unor
scheme/instrumente de contragarantare adecvate;
14)

Programele guvernamentale de garantare gestionate de FNGCIMM în anul 2010, cu perspective de a fi continuate øi în anii urmætori, sunt enumerate la pct. 1.3.
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❍ corelarea strategiei FNGCIMM de dezvoltare a activitæflfliii de garantare cu stra -

tegia Fondului Român de Contragarantare de dezvoltare øi diversificare a activitæflfliii de
contragarantare15), pentru a asigura valorificarea optimæ a capitalurilor proprii øi gestio narea sustenabilæ a riscurilor de garantare;
❍ selectivitate crescutæ în colaborare cu institufliile finanflatoare (bænci øi instituflii
financiare nebancare). Se va urmæri reducerea expunerii faflæ de contrapartide care prezintæ un risc ridicat de plæfli (în unele cazuri peste 30% din creditele IMM acordate de
bancæ cu garanflia Fondului au ajuns în anul 2010 la plata garanfliei) sau riscuri operaflionale øi care au strategii øi prioritæfli divergente (care nu favorizeazæ stabilirea de obiective strategice comune privind finanflarea IMM). Pentru creøterea eficienflei activitæflii de garantare, FNGCIMM va favoriza dezvoltarea colaborærii cu institufliile finanflatoare active în dezvoltarea øi promovarea unor produse de finanflare øi garantare pentru
IMM, adaptate noilor orientæri ale strategiei FNGCIMM. Se va urmæri valorificarea optimæ a potenflialului de colaborare cu parteneri care prezintæ o experienflæ adecvatæ de
finanflare a categoriilor de IMM vizate de prioritæflile Fondului (oferta curentæ de produse
de garantare øi contragarantare, restructurarea selectivæ a portofoliului de garanflii), flinând seama de eficienfla colaborærii anterioare în garantarea IMM øi/sau în implementarea programelor guvernamentale de garantare în favoarea altor beneficiari.

B.3. Proiecflfliii privind indicatorii de activitate
ÎN PERIOADA vizatæ de Strategie, creøterea estimatæ a cererii de finanflare din
partea unui numær tot mai mare de IMM va permite FNGCIMM acordarea unui volum
majorat de garanflii, simultan cu aplicarea unor criterii de selectivitate crescutæ (adaptate etapei de relansare economicæ) øi cu îndeplinirea obiectivului general de performanflæ exprimat prin creøterea numærului de IMM sprijinite cu garanflii pentru accesarea
unei finanflæri adecvate. O proiecflie16) a creøterii volumului de garanflii øi a principalilor
indicatori de activitate este prezentatæ în Anexele 1 øi 2.

B.4. Riscuri privind realizarea indicatorilor prognozaflflii
CREØTEREA cerinflelor de provizionare în perioada 2011 – 2012 a fost previzionatæ pe baza prognozei privind reluarea gradualæ a creøterii economice începând cu a
doua parte a anului 201117). În aceste condiflii, situaflia financiaræ a IMM beneficiare de
garanflii ale FNGCIMM ar cunoaøte o îmbunætæflire începând cu anul urmætor (2012) øi
aceasta se va reflecta favorabil în diminuarea cerinflelor de provizionare (øi a ratei riscu15)

Respectiv a normelor øi schemelor de ajutor de minimis/de stat privind activitatea de contragarantare a FRC.
16) Estimarea a fost actualizatæ în cursul lunii noiembrie 2010, cu prilejul elaborærii proiectului
de buget de venituri øi cheltuieli pentru anul 2011
17) Comisia Naflionalæ de Prognozæ, Proiecflia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2010 – 2014, 6.09.2010
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lui) începând cu anul 2013. O modificare substanflialæ a ipotezelor formulate (de exemplu, prelungirea recesiunii economice sau creøterea ratei riscului de credit în anul 2011
faflæ de anul anterior) ar putea conduce la situaflia ca, pe o anumitæ perioadæ (2011 sau
2012), fondul sæ înregistreze pierderi contabile datoritæ cerinflelor mult mai mari de provizionare (øi de plæfli de garanflii) faflæ de nivelul prognozat.
Nerealizarea capitalizærii suplimentare a FNGCIMM potrivit Strategiei guverna mentale privind dezvoltarea sectorului IMM în perioada 2011 – 2013, concomitent cu
susflfliinerea nivelului important de plæflflii previzionat, poate duce la reducerea plafonului
de garantare øi la nerealizarea indicatorilor prognozaflflii privind creøterea volumului de
garanflfliii øi al creditelor IMM susflfliinute.
În raport de realizarea efectivæ a dinamicii proiectate, FNGCIMM va propune ajustæri reprezentantului acflionarului unic (MECMA), urmærind în permanenflæ respectarea condifliilor reglementærilor europene18), pentru ca un sistem de garantare pentru
IMM sæ nu fie considerat ajutor de stat, respectiv, adaptarea flexibilæ la evoluflia pieflei
financiar-bancare færæ distorsionarea acesteia.

C. P o l i t i c a d e r i s c a F N C G I M M
POLITICILE de risc posibile øi aplicabile în cadrul orientærilor strategice pentru
perioada 2011 – 2015 pentru dezvoltarea øi diversificarea activitæflii de garantare în condiflii de risc controlat sunt prezentate în continuare:
❍ limitarea treptatæ a expunerii Fondului faflæ de domeniile de activitate care, din
punct de vedere al statisticilor Fondului øi al celor publicate de instituflii specializate, se
dovedesc cele mai riscante;
❍ reducerea treptatæ a expunerii Fondului pe garanfliile accesorii creditelor care
finanfleazæ capitalul circulant øi majorarea expunerii pe garanfliile accesorii creditelor care
finanfleazæ investiflii (inclusiv asigurarea capacitæflii de garantare necesaræ pentru satisfacerea – cu prioritate – a cererii de garanflii în scopul cofinanflærii IMM participante,
direct sau indirect, la absorbflia fondurilor europene);
❍ utilizarea schemelor de contragarantare disponibile (FRC, UE-CIP 2007 – 2013/
FEI) øi structurarea treptatæ a portofoliului de garanflii potrivit caracteristicilor acestor
scheme, în scopul utilizærii lor cu eficienflæ. Diminuarea expunerii maxime pe debitor/
grup, din activitatea de garantare, la valoarea de 1,5 milioane de euro, prin corelare cu
condifliile de “minimis” ale schemelor de contragarantare (FRC). Dezvoltarea de noi instrumente de garantare (garanflii de portofoliu øi/sau pentru finanflæri tip capital de risc)
în corelare cu instrumentele de contragarantare specifice existente (la care Fondul are
acces);
❍ creøterea treptatæ a ponderii garanfliilor acordate prin proceduri simplificate (cum
sunt garanfliile acordate în baza convenfliilor plafon de garantare) în portofoliul de garanflii;
❍ folosirea securitizærii ca instrument de rezervæ pentru diminuarea riscului de credit;
18)
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Tabelul nr. 8.1
PROIECfi
fiIIA PRINCIPALILOR INDICATORI DE ACTIVITATE AI FNGCIMM
ÎN PERIOADA 2011 – 2014
Indicatori/Anul

2010

2011

2012

2013

2014

1.950

2.250

2.520

2.898

3.449

120

220

190

167

153

Rata plæflilor (valoarea plæflilor în an raportatæ
la soldul la sfârøitul anului)

6,90%

9,78%

7,54%

5,76%

4,44%

Estimare plæfli nete (costul net al riscului,
cu influenfla contragarantærii) (milioane lei)

120

178

135

86

73

Sold garanflii (milioane lei)
Plæfli ale FNGCIMM cætre finanflatori
(milioane lei)*)

Capitalizare FNGCIMM (milioane lei)

681,3

Garanflii acordate (milioane lei)

2.012

2.200

2.600

2.800

3.500

Credite IMM susflinute (milioane lei),

3.700

4.400

5.200

5.600

7.000

– din care: pentru investiflii IMM

35%

50%

55%

60%

60%

*)

Valoarea cumulatæ a capitalului subscris øi værsat la sfârøitul anului 2010, conform art. II din
O.U.G. nr. 92/2010. În Strategia guvernamentalæ pentru dezvoltarea sectorului IMM (MECMA, noiembrie 2010), este propusæ continuarea capitalizærii suplimentare a FNGCIMM în perioada 2011 – 2013
(Acfliunea 1.3.4), iar proiecflia este realizatæ în aceastæ ipotezæ.

❍ capitalizarea fondurilor locale de garantare – filiale ale Fondului;
❍ diminuarea expunerilor pe bæncile care înregistreazæ o ratæ a cererilor de platæ

peste medie (tabel nr. 8.1).

8.2. TIPOLOGIA MECANISMELOR DE GARANTARE
8.2.1. Modele de garantare
Modelul individual – întreprinzætorul depune documentaflia pentru un împrumut la o bancæ sau foloseøte serviciile unei entitæfli de garantare pentru
depunerea documentafliei. De obicei, garantul øi banca au un cadru bine reglementat
(acord/convenflie de garantare), în care sunt stabilite relafliile între cele douæ entitæfli øi
limitærile de garantare (pentru un caz punctual). Garantul evalueazæ cererea de împrumut a întreprinzætorului øi odatæ garanflia emisæ, asistæ întreprinzætorul în procedurile
ulterioare desfæøurate cu banca. Banca evalueazæ cererea øi în urma aprobærii, dæ o formæ legalæ operafliunii desfæøurate cu garantul. Este cel mai comun mod de operare cu
sistemele de garantare de forma societæflilor de garantare.

❍
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Tabelul nr. 8.2
CARACTERISTICI FOLOSITE PENTRU CLASIFICAREA
SCHEMELOR/SISTEMELOR DE GARANTARE

Caracteristici

1
Decizia de creare
øi origine
Resurse
Personalitate

Programe de garantare
Instituflfliii publice
Organisme/
specifice
departamente
ale administraflfliiei
publice
2
3
Guvern/
Guvern/
Administraflie
Administraflie
Publice
Publice
Entitate legalæ
Organism
administrativ

Legislaflie
generalæ
Da

5
Înflelegere
socialæ
Private
Societate
comercialæ
specificæ
Legislaflie
specificæ
Da

Garantare
exclusivæ
Capital
privat
Publice øi/sau
private
Creøte
cu activitatea
permanentæ

Garantare
exclusivæ
Capital
privat
Publice øi/sau
private
Creøte
cu activitatea
permanentæ

Organism
de conducere

Asociafli

Asociafli

NU

NU

NU/DA

DA

NU

NU

NU

DA

Instituflie

Instituflie

Organism
comercial

Organism
comercial

Legislaflie

Legi, decrete

Legi, decrete

Garanflie certificatæ
øi mæsurabilæ
Scopul activitæflii
de garantare
Capitalizare

Dupæ instituflie

Nu

Împærflitæ
Garantare
finanflare/garantare
exclusivæ
Resurse bugetare
Resurse bugetare

Originea resurselor

Publice

Publice

Situaflia øi evoluflia
resurselor
Temporalitatea
resurselor
Administrarea
øi managementul
activitæflii
de garantare
Participarea
la management
a IMM
Participarea
în decizia
de a acorda
garanflii a IMM
Organizare

Limitatæ

Limitatæ

temporara

temporara

Instituflie
de conducere
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Societæflflii de garantare
Societæflflii
Societæflflii
mutuale
4
Înflelegere
socialæ
Private
Societate
comercialæ
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1
2
Denumirea entitæflii Dupæ instituflie
financiare
Reglementæri
Dupæ instituflie
contabile
Controlul financiar Dupæ instituflie
øi supravegherea
din partea autoritæflii
financiare centrale
Grad de acoperire
50% øi/sau
al garanfliei
pierderile
anticipate
Plata garanfliei
Da øi/sau cu acord
emisæ utilizatorului
Managementul
Delegata
creditului
entitæflii financiare
Relaflia cu utilizatorul Nu existæ relaflie
garanfliei
directæ
Volumul activitæflii Medie/mare
Mecanism
Tip portofoliu
de garantare
Contragaranflii
Nu/da

3

4

5

Nu

Da

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

Da

50% øi/sau
pierderile
anticipate
Da/nu

50 – 100%

50 – 100%

Da

Da

Delegata
entitæflii financiare
Nu existæ relaflie
directæ
Medie
Tip portofoliu

Control
intern
Relaflie
directæ
Mare
Individualæ

Control
intern
Relaflie
directæ
Mare
Individualæ

Nu

Da

Da

Sursa: The european framework of guarantee system/schemes: main characteristics and concept
– Pablo Pombo González, Horacio Molina Sánchez, Jesús N. Ramírez Sobrino, María José Vázquez de Francisco – ETEA, Faculty of Economic and Business Sciences, University of Córdoba,
Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación – Martie 2006

Modelul portofoliu – în care garantul øi banca semneazæ un contract general unde sunt stabilite criterii pentru emiterea garanfliei pentru un portofoliu
specific de credite. Din acest motiv, împrumuturile acordate de banca, în conformitate
cu condifliile specifice stabilite în contractul general sunt automat garantate. Acest mecanism este foarte des întâlnit în programele naflionale de garantare øi cele ale organismelor/institufliilor publice, inclusiv cele supranaflionale (FEI).

❍

Modelul intermediar se bazeazæ pe o “distanflæ” mare între întreprinzætor øi
bancæ, care face necesar un mecanism de intermediere. În acest caz, existæ
un al patrulea agent, intermediarul, care face posibil împrumutul de la bancæ, pe baza garanfliei emise de entitatea de garantare øi care acordæ împrumutul (de obicei microcredite), folosind o metodologie proprie øi urmærind scopul sæu comercial. Suplimentar,
intermediarul este responsabil pentru recuperarea creditului øi plata cætre bancæ. Acest
mecanism este de obicei folosit pentru schemele de acordare a microcreditelor, acordate de organizaflii neguvernamentale, ale cæror resurse sunt garantate cel puflin la un
anumit nivel.

❍
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Proporflia garanfliei este variabilæ, în nici un caz nu se acoperæ 100% din valoarea
împrumutului. De obicei, marja de acoperire a împrumutului este de 70%, iar în urma
mæsurilor anticrizæ luate de UE ea poate atinge 80% din valoarea împrumutului.

8.2.2. Caracteristici ale schemelor/sistemelor de garantare
O ASTFEL de clasificare a schemelor/sistemelor de garantare la nivel mondial
(tabelul nr. 8.2.) are în vedere urmætoarele caracteristici ale acestora:
1. personalitatea juridicæ øi cadrul legal øi de desfæøurare al garantærii
Cadrul legal naflional este important în definirea profilului legal al sistemelor/
schemelor de garantare, originii resurselor de garantare øi limitærii activitæflii în timp.
Importanta acestui cadru constæ în faptul cæ garantarea poate fi privitæ ca fiind integratæ
în sistemul financiar, øi, în consecinflæ, are limitæri specifice conforme cadrului legal sau
normelor interne, în cazul fiecærei flæri.
2. scopul comercial øi exclusivitatea activitæflfliii de garantare
Scopul garantærii, în principal, este de asigura accesul la finanflare, în special, al
IMM, øi deci este un scop comercial, prin asigurarea resurselor financiare în cele mai
bune condiflii. Un alt aspect important al activitæflii de garantare este dacæ ea este exclusivæ (preponderentæ) sau complementaræ (secundaræ). În practicæ, ambele aspecte sunt
posibile, dar sunt situaflii foarte diferite, prin care anumite sisteme/scheme de garantare
dezvoltæ garanflii specifice øi exclusive, în altele ele devenind secundare, datoritæ cadrului legal specific al entitæflii de garantare.
3. originea resurselor øi suportul public; specificitatea contragaranflfliiei
Originea resurselor diferenfliazæ puternic sistemele/schemele de garantare. În principiu, originea resurselor poate fi din bugetul public, capital privat sau mixte. Contragaranflia este un aspect al politicii de stat, pentru protejarea entitæflilor de garantare. Caracteristicæ structurii UE este existenfla unor entitæfli de contragarantare la nivel regional/
naflional sau supranaflional (FEI). Contragaranflia este rezultatul unei politici publice cu
scopul de dezvoltarea a garanfliilor, absorbind o parte din riscul sistemelor de garantare
øi deci multiplicând efectul garantærii.
4. participarea directæ/indirectæ a IMM în managementul/administrarea øi emiterea garanflfliiilor
În practicæ, existæ mai multe cazuri. Cazul limitæ este cel a societæflilor mutuale de
garantare, în care managementul este îndeplinit prin participarea IMM. La polul opus –
schemele de garantare, în care managementul este o atribuflie a statului/regiunii. Existæ
foarte multe cazuri în care managementul este între cele douæ situaflii distincte, cu preponderenfla unuia în funcflie de proporflia participærii la înfiinflare.
5. Basel II øi garanflfliia ca factor de reducere a riscului
Intrarea în vigoare a Acordului Basel II reglementeazæ cadrul instituflional prin
care se recunoaøte valoarea garanfliilor emise prin diferite scheme de garantare, caracteristicile garanfliilor emise øi calea prin care riscul este administrat. Acordul recunoaøte
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cæ în funcflie de garant øi caracteristicile acoperitoare ale garanfliei emise existæ posibilitatea reducerii factorului de risc în cazul împrumuturilor, cu consecinflele de rigoare asupra cerinflelor de capital minim al bæncilor.

8.2.3. Clasificarea internaflfliionalæ
CLASIFICAREA internaflionalæ a sistemelor de garantare porneøte de la faptul cæ
existæ douæ modele generale de garantare. Pe aceastæ bazæ generalæ au fost clasificate
toate tipurile de sisteme/scheme de garantare, deøi cele douæ modele generale se subdivid în funcflie de diferite criterii specifice considerate, definitorii în cazul garantærii.
Clasificarea internaflionalæ a Sistemelor/Schemelor de garantare distinge:
❍ Societæflflii de garantare:
❍ Societæfli mutuale de garantare;
❍ Societæfli comerciale de garantare;
❍ Programe de garantare:
❍ Instituflii specializate în garantare;
❍ Instituflii conduse de organe ale administrafliei publice.
Modelele de garantare din fiecare flaræ nu se pot încadra numai în tipologia
menflionatæ mai sus. În multe cazuri, cele douæ modele coexistæ, ca rezultat
al modelului specific fiecærei flæri øi al evolufliei istorice a activitæflii de garantare. În
multe cazuri existæ o întrepætrundere între modele øi subdiviziuni, care face dificilæ o
clasificare extrem de riguroasæ. Astfel, în cazul societæflilor de garantare existæ o deosebire claræ între societæflile comerciale de garantare, a cæror activitate urmæreøte obflinerea unui profit, øi societæflile mutuale de garantare, în care scopul de ajutorare al membrilor este primordial. Deøi ambele respectæ legislaflia specificæ, existæ o diferenfliere majoræ între ele, care poate apærea chiar în denumirea entitæflii de garantare.

❍

În cazul programelor de garantare existæ o diferenfliere majoræ, în funcflie de
modul în care este condusæ activitatea de garantare. Astfel, în unele cazuri
existæ instituflii publice specializate, care desfæøoaræ managementul garantærii, în timp
ce în alte cazuri managementul garantærii este desfæøurat direct de organisme/departamente ale administrafliei publice (tabel nr. 8.3).

❍

8.2.4. Programe de garantare
ÎN CADRUL acestui model, activitatea de garantare este reglementatæ de cadrul
legal specific al unei instituflii publice, ca rezultat al unei decizii politice.
Resurse limitate, publice øi disponibile temporar, sunt furnizate unei instituflii publice sau organism/departament public, care le administreazæ ca pe
un patrimoniu lichid autonom (adesea denumite “fonduri de garantare”). Pentru instituflia
care emite garanfliile, activitatea de garantare nu este o activitate exclusivæ; ca institu-

❍
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Tabelul nr. 8.3
COMPARAfi
fiIIE SOCIETÆfi
fiII DE GARANTARE/
PROGRAME DE GARANTARE
Concept
Scop legal
Personalitate juridicæ

Societæflflii de garantare
Privat
Societæfli comerciale cu profil
comercial sau societæfli
mutuale; fundaflii, instituflii
de drept privat
(România – FRGC, FGCR)

Resurse

Mixte, majoritar private
sau publice
Permanentæ
Exclusiv pentru emiterea
de garanflii

Duratæ
Scop comercial

Înfiinflarea øi originea
entitæflii

Înflelegere socialæ
a partenerilor

Programe de garantare
Public
Bænci publice sau de dezvoltare,
agenflii de dezvoltare, entitæfli
publice, organisme publice;
fonduri specifice pentru acoperirea
riscului
(România – FNGCIMM)
Publice
Temporaræ/Permanentæ
Emiterea de garanflii pentru IMM
împreuna cu alte activitæfli (în cazul
organismelor publice activitatea
de garantare poate fi exclusivæ)
Decizie a organelor administrafliei
publice sau guvern

Sursa: The european framework of guarantee system/schemes: main characteristics and concept
– Pablo Pombo González, Horacio Molina Sánchez, Jesús N. Ramírez Sobrino, María José Vázquez de Francisco – ETEA, Faculty of Economic and Business Sciences, University of Córdoba,
Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación – Martie 2006

flie/departament public are funcflii permanente, de interes public. Controlul activitæflii se
desfæøoaræ în conformitate cu cadrul legal specific finanflelor publice sau dupæ reglementærile specifice ale institufliei (tip “agenflie”) care desfæøoaræ managementul activitæflii.
Resursele provin de la Bugetul de Stat sau de la institufliile de cooperare sau dezvoltare. Poate acoperi o arie naflionala sau interstatala. De obicei entitæflile financiare
(bæncile ) sunt cele care desfæøoaræ activitatea de baza, iar cel ce solicita garanflia nu are
o relaflie directa cu programul de garantare. Programele de garantare acoperæ riscul
entitæflilor financiare creditoare printr-un mecanism de garantare de portofoliu.

❍

Existæ douæ cæi diferite pentru managementul acoperirii garanfliilor emise:

❍ pierderea estimatæ (“expected loss” – EL; dupæ aplicarea Basel II, acest con-

cept a devenit “probability of default” – PD øi “loss given default” – LGD), prin care
resursele alocate programului acoperæ numai procentul pierderilor negociate între garant øi entitatea financiaræ øi se limiteazæ numai la aceste pierderi estimate iniflial, ca fiind
“tipice” pentru portofoliul-flintæ;
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❍ în alte tipuri de programe de garantare, valoarea garanfliilor emise acoperæ nu-

mai un procent din valoarea totalæ, care rezultæ din valoarea împrumutului + dobânzi.
În acest tip de garantare, întreaga activitate de analizæ, evaluare, urmærire øi recuperare
este delegatæ entitæflii financiare (banca sau altæ instituflie de credit/financiaræ).
Beneficiarul solicitæ un împrumut øi, în mod normal, plæteøte pentru garanflia emisæ (deøi în anumite flæri, costul programelor de garantare este subiectul unor subvenflii). Existæ modele de garantare în care beneficiarul nu plæteøte nici un cost pentru
serviciul de garantare, iar administratorii programelor “ascund” faptul cæ aceste costuri
de emitere a garanfliilor sunt suportate public, pentru prevenirea tentafliei neplæflii acestora (“hazard moral”).

8.2.5. Organisme ale UE în domeniul garantærii

8.2.5.1. EUROPEAN INVESTMENT FUND (EIF)
UNA DIN PRIORITÆfiILE majore ale Bæncii Europene de Investiflii, instituflia
fondatoare a FEI, este sprijinul acordat dezvoltærii IMM în flflæærile UE. Acest obiectiv
primordial al principalei instituflii financiare de investiflii din UE s-a tradus prin apariflia
unor instituflii specializate pentru atingerea acestui obiectiv, Fondul European de Investiflii fiind principalul instrument pentru realizarea acestui obiectiv primordial.
Fondul European de Investiflfliii are o capitalizare de cca 3 miliarde de euro, ratingul lui fiind AAA. Aria de acoperire a activitæflii Fondului European de Investiflii este
formatæ din flærile membre (EU-27), flærile membre EFTA (Islanda, Lichtenstein, Norvegia øi Elveflia), flærile candidate UE.
❍ Structura capitalului FEI la sfârøitul anului 2009 a fost:
❍ 62,1% – Banca Europeanæ de Investiflii, care are ca acflionari cele 27 flæri
membre UE;
❍ 29,3% – Comunitatea Europeanæ, reprezentatæ prin Comisia Europeanæ;
❍ 8,6% – 30 de instituflii financiare publice øi private din 17 flæri.
❍ Activitatea FEI are douæ componente strategice importante:
❍ sprijinul obiectivelor politice stabilite la nivelul UE;
❍ generarea unui profit rezonabil pentru acflionarii sæi.
❍ FEI dispune de resurse financiare de douæ tipuri:
❍ resurse proprii, provenind din capitalul social øi operafliuni comerciale;
❍ resurse financiare de care dispune sub formæ de mandat øi pe care le gestioneazæ în numele posesorului (principalii furnizori de resurse fiind Banca
Europeanæ de Investiflii, Comisia Europeanæ, diferite fonduri de investiflii).
❍ FEI se implicæ în toate etapele activitæflfliii IMM, de la etapa de concepere a afacerilor øi pânæ în etapa de dezvoltare a afacerilor. Activitatea lui se opreøte în momentul în care dezvoltarea afacerii IMM atinge faza în care atragerea de surse se face prin
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intermediul pieflei de capital. Activitatea sa acoperæ, în specia, etapele incipiente ale afacerilor IMM, caracterizate de un risc înalt.
FEI se implicæ în urmætoarele tipuri de instrumente financiare (figura nr. 8.1):
❍ “business angels”, formæ de finanflare în faza de început a unei afaceri din
partea capitalului privat;
❍ microcredite;
❍ capital de risc pentru faza incipientæ a afacerii;
❍ furnizarea de capital de risc øi capital de tip “mezanine” în faza de dezvoltare;
❍ garanflii de portofoliu øi acoperirea creditelor de dimensiuni mai mari.
Filozofia activitæflii FEI este de a nu se implica direct. El furnizeazæ fondurile de
care dispune (proprii sau atrase) unor intermediari financiari, care le administreazæ sub
mandat.
❍ Forme de implicare a FEI pentru acordarea de sprijin IMM:
❍ capital de risc/participare la capital social prin intermediul entitæflilor financiare (cca 4,1 miliarde euro la sfârøitul anului 2009);
❍ garanflii øi alte forme de asigurare financiaræ cætre instituflii financiare, cu
scopul de a facilita accesul la credite în condiflii cât mai avantajoase ale IMM
(cca 13,6 miliarde euro la sfârøitul anului 2009) (tabelul nr. 8.4).

Figura nr. 8.1. – Instrumente EIF pentru IMM
Sursa: Richard Pelly – EIF's Contribution to the Policy Responses to the Crisis – Torino –
26.03.2009
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Tabelul nr. 8.4
PORTOFOLIUL DE GARANfi
fiIII PE fi
fiÆ
ÆRI LA DATA DE 31.12.2009
Austria
Belgia
Bulgaria
Cipru
Cehia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franfla

297
479
154
<1
165
244
16
212
1.796

Germania
Grecia
Ungaria
Irlanda
Italia
Letonia
Lichtenstein
Lituania
Luxemburg

1.040
84
67
8
4.745
37
<1
40
<1

Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Romania
Serbia
Slovacia
Slovenia
Spania

1
798
544
247
53
50
25
89
1.560

Suedia
Marea
Britanie
Altele
Pan EU
ø.a.
Norvegia
Elveflia
Turcia

332
431
14
47
7
2
9

Sursa: Raport EIF 2009

❍ Operaflfliiile de garantare efectuate de FEI sunt divizate în operafliuni de garantare în nume propriu øi garantare efectuatæ sub mandat. Garantarea sub mandat este
suportatæ de Comisia Europeanæ, ca o componentæ a sprijinului acordat IMM øi parte a
Programului de Competitivitate & Inovare (CIP), care se desfæøoaræ în perioada 2008
– 2013. În acest program FEI furnizeazæ garanflii øi contragaranflii dupæ un mecanism
“pierdere estimatæ”, pentru un portofoliu de împrumuturi øi microîmprumuturi acordate
de instituflii financiare (include øi leasing-uri). Obiectivele acestui program sunt de a facilita accesul la creditare al IMM, în condifliile în care creøte productivitatea, competitivitatea øi inovarea în rândul acestora.
❍ Programul CIP are 4 componente (“ferestre”):
❍ garanflii pentru împrumuturi pe termen mediu øi lung fæcute de IMM, în
special, pentru investiflii;
❍ garanflii pentru microcredite, care acoperæ un portofoliul de microcredite,
cu scopul de a încuraja institufliile financiare în acordarea acestor tipuri de
împrumuturi;
❍ contragaranflii pentru capital (participativ), care acoperæ portofoliul garanfliilor emise de instituflii financiare în favoarea investitorilor care investesc în
IMM în faza de început a activitæflii (sau în faza iniflialæ de dezvoltare), inclusiv cvasi-capital (finanflare tip “mezanine”);
❍ securizarea (contragarantarea fondurilor de garantare) – creøterea valorii
împrumuturilor prin contragarantarea tranzacfliilor financiare, în consecinflæ,
valoarea globalæ a acestora crescând.
❍ La sfârøitul anului 2009, valoarea totalæ a garanfliilor øi contragaranfliilor emise
de FEI se situa la valoarea de 13,6 miliarde euro, din care 10,7 miliarde euro au fost ga81
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ranfliile emise sub mandat. De reflinut cæ valoarea garanfliilor sub mandat a crescut de la
8,6 miliarde euro în 2008 la valoarea menflionatæ mai sus în 2009. La acestæ valoare,
provizionul de risc este de 0,6 miliarde euro.
Valoarea garanfliilor emise în nume propriu a scæzut în anul 2009 la 2,9 miliarde
euro, faflæ de 3,8 miliarde euro, la sfârøitul anului 2008, ca rezultat al tranzacfliilor încheiate øi neînlocuite de altele noi.

8.2.5.2. ASOCIAfi
fiIIA EUROPEANÆ A SOCIETÆfi
fiIILOR MUTUALE
DE GARANTARE (AECM)

ASOCIAfiIA Europeanæ a Societæflilor Mutuale de Garantare este o asociaflie
non-profit internaflionalæ, înfiinflatæ în anul 1992, la Bruxelles, øi care are drept membri
patru categorii de entitæfli de garantare:
– societæfli de garantare mutualæ,
– societæfli comerciale de garantare,
– instituflii de garantare publicæ,
– forme asociative public-private de garantare,
– reuneøte 34 de membri din 17 flæri membre UE øi Turcia.
AECM, are un rol reprezentativ, fiind expresia intereselor membrilor sæi faflæ de
institufliile UE øi organisme internaflionale ca OECD, Banca Mondialæ, Banca de Reglementæri Bancare Internaflionale. Acflioneazæ pentru schimburi de informaflii între membrii sæi øi furnizeazæ informaflii tehnice despre sectorul de garantare la nivel european.
Organizeazæ diferite conferinfle øi seminarii cu rolul de a îmbunætæfli performanflele tehnice ale garantærii.

8.2.6. Costul garantærii
Costul de garantare, considerat ca serviciu financiar, are urmætoarele componente
importante:
– comision anual;
– cost de procesare al documentafliei;
– costurile generale de activitate ale entitæflii de garantare.
Costul garanfliei are în vedere câteva principii de bazæ:
1. preflul este o expresie a performantelor realizate øi nu reflectæ marja de profit
a garantului. În mare mæsuræ, preflul reflectæ alocarea de provizioane de risc øi creøterea
solvenflei, în condiflii inflaflioniste;
2. preflul nu poate fi foarte ridicat, deoarece numai afacerile cu risc ridicat ar putea fi garantate, analiza preflului flinând seama de inflaflie øi costurile medii de creditare
bancaræ. Numai un prefl scæzut al garanfliei poate atrage afaceri bune la un cost scæzut.
De aceea, preflul garanfliei joacæ un rol important în compunerea unui portofoliu de garanflii cu risc cât mai scæzut;
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3. un concept inovativ al costului de garantare este practicat de AWS (Austria),
bazat pe succesul schemei de garantare. Fiecare beneficiar plæteøte un comision de
bazæ, dar odatæ realizat cu succes obiectivul afacerii, beneficiarul plæteøte dividende garantului;
4. diversificarea costurilor de garantare poate avea în vedere diferite produse de
garantare, care sunt asociate cu riscuri diferite. Credite pentru investiflii, firme nou create,
capital de lucru sunt asociate cu riscuri diferite, care se pot reflecta în mærimea costului garanfliei;
5. în cazul în care garantul opereazæ în relaflie directæ cu beneficiarul, costul
garanfliei poate fi ajustat de la caz la caz. Experienfla FINNVERA este relevantæ în acest
caz. Experflii garantului analizeazæ fiecare beneficiar øi îi asociazæ un anumit risc, reflectat în comision. Acesta în cazul FINNVERA variazæ de la 1% la 4% pe an;
6. în sistemele de garantare bazate pe fonduri mutuale, preflul garanfliei în general nu este subiectul unor aprecieri. Acestea acflioneazæ prin esenfla lor pe principii egalitariste, aøa încât costul de garantare este practic constant;
7. un alt element care influenfleazæ costul garanfliei este durata. În cazul garanfliilor pe termen scurt, comisionul de garantare este mai mic decât în cazul celor pe termen lung, ca urmare a riscurilor asociate unui orizont de timp mai lung;
8. în cele mai multe cazuri plata comisionului de garantare se face anual, pe baza
soldului garanfliei ræmase. Existæ, însæ, øi cazuri în care comisionul se trage o singuræ
datæ, la acordarea garanfliei, acest mecanism fiind mai costisitor pentru beneficiar. Aceastæ modalitate este caracteristicæ fondurilor mutuale de garantare, care beneficiazæ
de aportul beneficiarului la capitalurile proprii øi, respectiv, de participarea la rezultatele financiare obflinute de fondurile mutuale de garantare;
9. costurile suplimentare asociate garanfliei sunt comisioanele de analizæ øi urmærire. Cele din primul tip sunt trase o singuræ datæ, cele de urmærire fiind plætibile anual.
În general ele nu reprezintæ sume importante;
10. în cazul fondurilor mutuale de garantare, costul de garantare include øi participarea la capitalul societæflii mutuale. Suma cerutæ anual este adesea simbolicæ, dar
este necesaræ în vederea obflinerii garanfliei. La terminarea perioadei de garanflie, suma
poate fi recuperatæ, posibil øi cu dividende extrem de scæzute. Acest tip de participare nu
dæ dreptul de participare la rezervele (profit) acumulate în timpul anilor de funcflionare.

8.3. IMPACTUL CONTRAGARANTÆRII
CONTRAGARANTAREA, ca element component al sistemului finanflare-garantare-contragarantare, are efecte multiple øi agregate economiei øi societæflii în general,
precum øi asupra componentelor structurale implicate concret în mecanism: grupurileflintæ, mediul de afaceri IMM, autoritæflile publice centrale øi locale, fondurile de garantare, institufliile de finanflare (bænci, IFN etc.).
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8.3.1. Grupurile-flfliintæ
STUDIILE de specialitate øi demersul nostru analitic amplificæ aceste componente dupæ cum urmeazæ:
a) fondurile de garantare;
b) întreprinderile mici øi mijlocii aøa cum sunt ele definite în legislaflia europeanæ
øi naflionalæ;
c) companiile mari partenere ale IMM;
d) persoanele fizice autorizate;
e) persoanele juridice – IMM implicate în procese care vizeazæ transferul afacerilor;
f) sectorul agricol – fermieri, pisciculturæ, silviculturæ etc., în limitele øi cu restricfliile impuse de reglementærile comunitare øi naflionale;
g) institufliile de microfinanflare;
h) autoritæflile centrale øi locale;
i) sectoarele sociale, cu deosebire cele care asiguræ incluziunea øi ocuparea forflei
de muncæ;
j) asociafliile de proprietari, ca actori importanfli în procesul de economisire a energiei, protecflia mediului øi dezvoltare regionalæ.

8.4. EFECTELE CONTRAGARANTÆRII
8.4.1. Efecte asupra mediului de afaceri IMM:
❍ îmbunætæflirea accesului la capital;
❍ comisioane de garantare mai mici;
❍ creøterea competitivitæflii øi a dezvoltærii viabile pe termen lung;
❍ efecte de pârghie prin oportunitæfli îmbunætæflite de creditare bazate pe împru-

muturi subordonate;
❍ potenflial de profitabilitate mai mare a capitalului (ROE), printr-un raport mai
bun între auto-finanflare øi finanflare din credite;
❍ protejarea øi dezvoltarea locurilor de muncæ;
❍ capacitate sporitæ de absorbflie a fondurilor europene;
❍ consolidarea øi dezvoltarea antreprenoriatului;
❍ mobilitate øi flexibilitate în situaflii de crizæ øi riscuri potenfliale.

8.4.2. Efecte asupra politicilor publice Guvernamentale:
❍ creøterea economicæ øi crearea de locuri de muncæ;
❍ creøterea competitivitæflii economiei naflionale;
❍ cadru pentru stabilirea unei strategii guvernamentale solide privind sistemul de

garantare;
❍ posibilitatea de ajustare a prioritæflilor economice prin aplicarea de condiflii di84
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ferite pentru contra-garanflii, în funcflie de diferitele grupuri-flintæ;
❍ crearea capacitæflii instituflionale de înfiinflare a unei agenflii naflionale specializate în crearea de instrumente financiare inovative [posibilitate de sprijin (< 3 ani) din
partea FEI];
❍ impact pozitiv asupra balanflei nete a veniturilor bugetare;
❍ folosirea eficientæ øi durabilæ a fondurilor structurale în condifliile în care fondurile de garantare øi Fondul Român de Contragarantare îøi asumæ o parte din responsabilitate, privind implementarea cu succes a fondurilor structurale în România.

8.4.3. Cu privire la fondurile de garantare:
❍ capacitatea de garantare mæritæ în termeni de structuræ øi volum, ca efect al pre-

luærii de cætre Fondul Român de Contragarantare a unei pærfli importante din riscul asumat de fondurile de garantare la acordarea garanfliilor pentru credite øi alte instrumente
de finanflare;
❍ stimuleazæ øi motiveazæ fondurile de garantare pentru produse noi, inovative;
❍ funcflionare mai eficientæ, viabilæ pe termen lung, prin economii de scaræ;
❍ îmbunætæflirea colaborærii cu intermediarii financiari (bænci, IFN, IMF).

8.4.4. Pentru bænci øi sistemul instituflfliiilor de creditare:
❍ completarea øi îmbunætæflirea circuitului de finanflare: mai multæ încredere în

sistemul de garantare øi astfel o deschidere mai mare pentru acordarea de împrumuturi
cætre noi grupuri de flintæ;
❍ capacitate crescutæ de parteneriate la risc, în special, în cazuri de garanflii insuficiente;
❍ sprijin în evaluarea solicitærilor de credite, prin analiza de nivel doi fæcutæ de
fondurile de garantare;
❍ o deschidere mai mare cætre noi instrumente financiare, cum ar fi cele de tip
mezanin;
❍ posibilitatea creøterii microfinanflatorilor în procesul de dezvoltare a accesului
la finanflare;
❍ flexibilitate în politica de constituire a provizioanelor;
❍ stimularea acordærii de credite øi alte finanflæri de cætre sistemul bancar, în condifliile în care contragaranfliile respectæ fidel prevederile Basel II.
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9. ANALIZA SWOT A FONDULUI ROMAN
DE CONTRAGARANTARE
ANALIZA SWOT este o metodæ de analizæ multiplæ a factorilor interni øi externi
firmei, ce constæ în sesizarea principalelor puncte forte, puncte slabe, oportunitæfli øi
constrângeri (ameninflæri), valorificabile în procesul strategic. Indiscutabil, SWOT trebuie plasatæ la interfaflflaa diagnosticare-strategie datoritæ, pe de o parte, rolului sæu deosebit în analiza influenflelor exercitate de mediul ambiant asupra firmei øi, pe de altæ
parte, datoritæ sugestiilor extrem de importante oferite managementului în legæturæ cu
elaborarea øi aplicarea strategiei.
În ceea ce priveøte Fondul Român de Contragarantare, cele mai semnificative
aspecte rezultate din studiul de diagnosticare øi analiza SWOT, realizate în condifliile
respectærii modalitæflilor øi instrumentelor specifice unei astfel de cercetæri, sunt prezentate în continuare.

9.1. EVIDENfi
fiIIEREA PRINCIPALELOR PUNCTE FORTE
ØI PUNCTE SLABE
9.1.1. Puncte forte manageriale øi economice
ANALIZA viabilitæflii manageriale øi economico-financiare a permis conturarea unor
puncte forte, dupæ cum urmeazæ:

Puncte forte manageriale:
● sistem de management în curs de definitivare constructivæ; actuala configuraflie
managerialæ a fost gânditæ øi proiectatæ sistemic, drept pentru care pærflile/subsistemele
funcflioneazæ intercorelat;
● noutatea øi originalitatea managementului FRC øi a obiectului de activitate al
acestuia, pentru mediul de afaceri românesc;
● existenfla celor mai importante categorii de obiective (fundamentale øi derivate), în
expresii predominant cuantificate;
● susflinere procesualæ corespunzætoare pentru realizarea obiectivelor, evidenfliatæ
de delimitarea øi dimensionarea, pe ansamblu favorabilæ, a activitæflilor øi atribufliilor specifice institufliei contragarantærii;
● existenfla øi funcflionarea unei structuri organizatorice ierarhic-funcflionale, de
tip piramidal, cu componente bine delimitate øi dimensionate sau aflate în curs de consolidare (posturi, compartimente, niveluri ierarhice, relaflii organizatorice etc.);
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● respectarea celor mai importante principii de proiectare/funcflionare organiza-

toricæ (principiul supremafliei obiectivelor, principiul managementului participativ, principiul reprezentærii structurii, principiul concordanflei dintre natura postului øi caracteristicile titularului de post etc.);
● elaborarea øi utilizarea predominant managerialæ a unor documente de reprezentare a sistemului organizatoric (Regulamentul de organizare øi funcflionare, organigrama øi fiøele de post);
● intensitate decizionalæ ridicatæ la nivelul organismelor participative de management (Adunarea generalæ a acflionarilor, Consiliul de supraveghere øi Directoratul):
190 decizii în 2010;
● abordare decizionalæ a majoritæflii funcfliilor manageriale (previziune, organizare, antrenare, control-evaluare), cu accent pe previziune øi organizare;
● abordare decizionalæ echilibratæ a proceselor de muncæ (toate activitæflile, principale øi suport, au fost vizate de deciziile de grup adoptate în cele 3 organisme participative de management);
● calitate ridicatæ a deciziilor adoptate, expresie a nivelului ridicat al competenflelor de specialitate ale membrilor Consiliului de Supraveghere øi Directoratului;
● autonomie decizionalæ largæ, identificatæ precis la toate nivelurile decizionale:
AGA, Consiliul de Supraveghere, Directorat;
● amplificare a gradului de informatizare a derulærii proceselor de muncæ;
● instrumentar managerial modern utilizat în managementul FRC (managementul prin obiective, managementul participativ, diagnosticarea ø.a.);
● definirea riguroasæ a tuturor aspectelor metodologice de funcflionare a FRC
(norme, proceduri, metodologii ø.a.) care amplificæ nivelul de competitivitate øi vizibilitate al acestuia;
● vizibilitate internaflionalæ în creøtere a FRC atât în plan bilateral, cât øi ca membru AECM;
● motivare øi mecanisme motivaflionale atractive pentru toate categoriile de personal.

Puncte forte economice19):
● dinamicæ acceleratæ a portofoliului de contragaranflii (ca numær øi volum);
● concentrarea portofoliului de contragaranflii (50% din volumul total) în zona

categoriei III de risc;
● distribuflie echilibratæ a portofoliului pe principalele domenii de activitate (servicii, construcflii, industrie øi comerfl);
● activitate de trezorerie, cu respectarea prevederilor “Normei” valabile în acest
domeniu;
19)

Vezi „Raport privind activitatea desfæøuratæ în anul 2010”
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● trend pozitiv al veniturilor øi al profitului FRC;
● activitate corespunzætoare în domeniile publice;
● implicare activæ øi responsabilæ a acflionariatului øi a celorlalfli stakeholderi în

operaflionalizarea FRC într-o perioadæ scurtæ;
● capitalizare confortabilæ a FRC, ceea ce permite operarea contragaranfliilor pe
termen scurt øi mediu;
● sistem riguros instituflionalizat al raporturilor juridice øi de operare cu fondurile
de garantare;
● bugetul FRC structurat øi adaptat fidel obiectului de activitate;
● “dotarea” posturilor de management øi execuflie cu personal cu competenflæ ridicatæ.

9.1.2. Puncte slabe manageriale øi economice

Puncte slabe manageriale:
● schimbæri relativ frecvente ale sistemului de norme øi reglementæri, potenflial

negativ asupra proceselor de operare ale fondurilor de garantare;
● defalcare insuficientæ a obiectivelor la nivel de posturi øi compartimente;
● anverguræ scæzutæ a unor compartimente ce compun structura organizatoricæ:
audit, IT, trezorerie, risc;
● folosirea unui model de fiøa postului insuficient de relevant din perspectiva valorificærii sale manageriale;
● insuficienta asumare metodologicæ în promovarea øi utilizarea unor instrumente
manageriale (managementul prin obiective, delegarea, diagnosticarea etc.);
● folosirea unui numær relativ redus de metode øi tehnici de management;
● lipsa unei strategii globale realiste a FRC.

Puncte slabe economice:
● insuficiente pârghii øi instrumente specifice de influenflare a comportamentului

fondurilor de garantare în dezvoltarea unor politici de garantare, moderne øi eco-eficiente;
● implicare relativ limitatæ în analiza unor garanflii contragarantate, cu deosebire
a celor care vizeazæ portofoliul cu potenflial mare de producere a riscului øi cu al incidenflelor de platæ;
● contragarantarea nesemnificativæ a creditelor pentru sectorul agricol, producflia
alimentaræ primaræ øi exporturi;
● politica privind provizioanele constituite de bænci øi implicafliile acesteia asupra FRC;
● insuficientæ interoperabilitate on-line cu fondurile de garantare în procesarea
notificærilor øi în gestiunea bazelor de date;
● lipsa unui program specializat øi coerent de promovare a FRC, consultanflæ øi
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mediere, precum øi referitor la parteneriatul cu mediul de afaceri øi patronatul IMM øi
financiar-bancar,
● lipsa proprietæflii asupra sediului.

9.2. ANALIZA SWOT DETALIATÆ
9.2.1. Matricea SWOT
PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

● Sistem de management în curs de de-

● Defalcarea insuficientæ a obiective-

finitivare constructivæ, performant
● Noutatea øi originalitatea managementului FRC øi a obiectului sæu de activitate pentru mediul de afaceri românesc
● Existenfla celor mai importante categorii de obiective în expresia predominant
cuantificatæ
● Susflinere procesualæ corespunzætoare
a realizærii obiectivelor
● Existenfla øi funcflionarea unei structuri organizatorice ierarhic-funcflionale cu
componente bine delimitate øi dimensionate sau aflate în curs de consolidare
● Respectarea celor mai importante principii de proiectare/funcflionare organizatoricæ
● Elaborarea øi utilizarea predominant
managerialæ a unor documente organizatorice
● Intensitate decizionalæ ridicatæ la nivelul organismelor participative de management
● Abordarea decizionalæ a majoritæflii
funcfliilor manageriale (previziune, organizare, antrenare, control-evaluare)
● Calitate ridicatæ a deciziilor adoptate
(fundamentare øtiinflificæ, oportunitate,
“împuternicire”, comprehensibilitate)
● Autonomie decizionalæ largæ

lor la nivel de posturi øi compartimente
● Lipsa de anverguræ a unor structuri
ale compartimentelor organizatorice (audit,
IT, trezorerie, risc). Folosirea unui model
de fiøa postului insuficient de relevant din
perspectiva valorificærii sale manageriale
● Insuficienta rigurozitate metodologicæ în promovarea øi utilizarea unor instrumente manageriale
● Schimbæri relativ frecvente a sistemului de norme øi reglementæri cu potenflial negativ asupra normelor de operare ale
fondurilor de garantare
● Folosirea unui numær relativ redus de
sisteme, metode øi tehnici de management
● Lipsa unei strategii globale realiste
a FRC
● Insuficienfla instrumentelor specifice
de influenflæ a comportamentului fondurilor de garantare în dezvoltarea unor politici de garantare moderne øi eco-eficiente
● Implicare limitatæ în analiza unor garanflii contragarantate
● Contragarantarea nesemnificativæ a
creditelor pentru sectorul agricol, producflia alimentaræ primaræ øi exporturi
● Insuficientæ interoperabilitate on-line
cu fondurile de garantare în procesarea notificærilor øi în gestiunea bazelor de date
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● Amplificarea gradului de informati-

zare a derulærii proceselor de muncæ

● Instrumentar managerial modern uti-

lizat în managementul FRC
● Conturarea celor mai importante aspecte metodologice de funcflionare a FRC
● Vizibilitate internaflionalæ în creøtere
a FRC
● Motivare øi mecanisme motivaflionale
atractive pentru toate categoriile de personal
● Dinamica acceleratæ a portofoliului
de contragaranflii (ca numær øi volum)
● Concentrarea portofoliului de contragaranflii în zona categoriei III de risc
● Distribuflie relativ echilibratæ a portofoliului pe principalele domenii de activitate
● Activitate de trezorerie favorabilæ, cu
respectarea “Normei” valabile în acest domeniu
● Trend pozitiv al veniturilor FRC
● Activitate corespunzætoare privind achizifliile publice
● Implicare activæ øi responsabilæ a acflionariatului øi a celorlalfli stakeholderi în operaflionalizarea FRC într-o perioadæ scurtæ
● Capitalizarea confortabilæ a FRC, ce
permite operarea contragaranfliilor pe termen mediu øi scurt
● Sistem riguros instituflionalizat al raporturilor juridice øi de operare cu fondurile de garantare
● Bugetul FRC structurat øi adaptat fidel obiectului de activitate
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● Politica privind provizioanele øi im-

plicafliile acesteia asupra FRC
● Lipsa unui program specializat øi
coerent de promovare a FRC, consultanflæ
øi mediere, parteneriat cu mediul de afaceri
øi patronatul IMM øi financiar-bancar
● Lipsa proprietæflii asupra sediului
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● “Dotarea” posturilor de management

øi execuflie cu personal cu competenflæ ridicatæ.
OPORTUNITÆfi
fiII

AMENINfi
fiÆ
ÆRI

● Tendinfla de relansare economicæ pre-

● Posibila neadmitere a României în spa-

væzutæ pentru 2011 (1,5% creøtere)
● Existenfla unei strategii coerente la
nivel MECMA privind dezvoltarea IMM
(valabilæ începând cu 2011), în care rolul
FRC este bine precizat
● Politici publice naflionale favorabile
accesului la finanflare naflionalæ øi internaflionalæ (FMI, UE, BEI, BERD, Banca Mondialæ etc.)
● Nivel peste media mondialæ în ceea
ce priveøte pregætirea generalæ øi profesionalæ a populafliei, favorizant înfiinflærii øi dezvoltærii de întreprinderi, în principal IMM
● Interes major din partea institufliilor
de învæflæmânt øi organizafliilor de cercetaredezvoltare pentru satisfacerea nevoilor IMM
în materie de educaflie øi inovare
● Poziflia geostrategicæ a României
● Amplificarea ponderii IMM din România la crearea PIB, la crearea de noi locuri
de muncæ øi, implicit, incluziunea socialæ
● Existenfla Planului strategic instituflional 2010 – 2013 (elaborat de MECMA)
de susflinere a IMM (accesul la instruire øi
consultanflæ, susflinerea investifliilor IMM
nou-înfiinflate, programe UNCTAD pentru
IMM, facilitarea accesului la finanflæri øi
fonduri comunitare, creøterea competitivitæflii, scheme temporare pentru acordarea
ajutorului de stat în perioada crizei)

fliul Schengen, în anul 2011
● Competitivitatea superioaræ a multor
flæri europene comparativ cu cea a României (locul 64 din 127 în lume øi 24 din 27
în Europa – 2010)
● Presiunile fiscale, economice, sociale
(vezi atitudinea faflæ de emigranflii rromi) exercitate de unele flæri UE faflæ de România
● Amplificarea datoriei externe
● Concurenfla producætorilor europeni
pe piafla româneascæ, capabili sæ-øi dezvolte
avantajele competitive prin valorificarea adecvatæ a resurselor financiare investite prin
fondurile structurale
● Migraflia forflei de muncæ superior øi
mediu calificate (medici, profesori, ingineri, muncitori calificafli etc.) în flæri din UE
unde mediul motivaflional este mult mai favorizant, comparativ cu România
● Competiflie ridicatæ pe piafla cercetærii øtiinflifice øi dezvoltærii tehnologice în
Spafliul European al Cercetærii.
● Fiscalitatea ridicatæ, cu consecinfle nefavorabile pentru firmele mari, mijlocii øi
mici, publice øi private
● Lipsa unei strategii naflionale coerente
● Instabilitate politicæ øi economicæ
● Instabilitate legislativæ
● Deficit bugetar ridicat în 2009 –
2010
● Capacitate scæzutæ de accesare a fondurilor europene, generatæ de insuficienfla
91

Strategia Fondului Român de Contragarantare 2011 – 2013

personalului calificat în domeniu, birocraflia excesivæ øi lipsa unor proiecflii strategice
la nivel de firmæ
● Limitarea ritmului de creøtere a cre-

● Interes scæzut al investitorilor stræini

ditului de consum øi a celui în valutæ
● Existenfla unei game diversificate de
produse bancare dedicate IMM
● Creøterea numærului de IMM în domeniul agricol
● Consolidarea caracteristicilor de economie de servicii în România
● Amplificarea concurenflei dintre bænci
øi creøterea ponderii creditelor pentru investiflii
● Schimbarea în sistemul instituflional
øi al normelor de accesare a fondurilor europene
● Înclinaflia sporitæ pentru investiflii a
microîntreprinderilor
● Acordarea de credite cu dobândæ redusæ IMM care angajeazæ personal
● Posibilitæfli diversificate de a încheia
parteneriate în domeniul cercetærii øi inoværii tehnologice cu instituflii din statele UE
● Cadrul creat, începând cu 2011, pentru sprijinirea activitæflii fondurilor de garantare a creditelor (FNGCIMM) øi contragarantare (FRC) prin politicile publice centrale
● FRC este singura instituflie de contragarantare din România
● Reconsiderarea politicilor faflæ de veniturile realizate din comisionul de operare
● Tendinfla favorabilæ de promovare a
proiectelor inovative, de mediu, transfer tehnologic, venture-capital, investiment, equity,
know-how etc.

pentru economia øi industria româneascæ
(dinamicæ descendentæ în 2010)
● Reducerea cererii interne, ca efect al
crizei
● Starea precaræ a “sænætæflii” managementului la nivel naflional (ministere, agenflii/autoritæfli naflionale) øi al administrafliei
publice locale (consilii judeflene, oræøeneøti
øi comunale, prefecturi, primærii)
● Insuficienfla politicilor øi programelor de combatere a efectelor crizei economico-financiare în România
● Cota redusæ de acceptare a propunerilor româneøti de obflinere de fonduri europene pentru proiecte de CD øi inovare, sub
media flærilor membre UE
● Orientarea finanflærii spre industrii sau
activitæfli industriale færæ avantaje competitive certe øi de perspectivæ
● Capacitate redusæ a firmelor româneøti de a asimila în fabricaflie produse øi
tehnologii noi, rezultate ale CD stræine øi
autohtone
● Finanflarea publicæ redusæ a activitæflilor de cercetare-dezvoltare øi inovare
● Înregistrarea de dezechilibre majore
øi øocuri pe piafla muncii datoritæ restructurærii unor întreprinderi de stat de dimensiuni mari
● Scurgeri consistente de capital intelectual
● Inflaflie încæ ridicatæ, comparativ cu
celelalte flæri europene
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● Co-garantarea, microfinanflarea øi o-

● Creøterea nivelului øomajului, în

portunitæflile oferite de FEI øi Jeremie ra- 2010
muræ/subramuræ sau sector
● Modificarea frecventæ a Codului fiscal, cu impact nefavorabil asupra funcflionærii øi dezvoltærii IMM
● Raporturile FRC cu MECMA øi Gu-

● Numær redus de societæfli financiare,

vernul
● Mecanismele de ajutor de stat øi de
minimis
● Monitorizarea cadrului legislativ ce
reglementeazæ activitatea de contragarantare/garantare

comparativ cu celelalte state europene øi,
implicit, servicii insuficiente pentru IMM
øi insuficienta lor consolidare în sistemul
financiar-bancar
● Credibilitate redusæ a unor instituflii
financiare româneøti – inclusiv bænci – pentru mediul de afaceri
● Dobânzi ridicate la creditele curente
● Solicitarea de garanflii substanfliale pentru credite, de care multe IMM nu dispun
● Inexistenfla unei bænci specializate pentru IMM
● Povaræ fiscalæ ridicatæ pentru IMM (impozite, taxe, accize etc.)
● Insuficienta stimulare fiscalæ a investifliilor IMM
● Greutæfli în conturarea propriilor strategii datoritæ instabilitæflii fiscale
● Scæderea capitalizærii bursiere
● Restricflionarea condifliilor de creditare
● Aplicarea reglementærilor Basel II
de cætre institufliile financiare, începând cu
2008 øi perspectivele implementærii acordului Basel III
● Accentuarea riscului de lichiditate,
atât pentru sectorul financiar-bancar, cât øi
pentru sectorul real
● Atitudine fiscalæ mult mai severæ faflæ
de IMM, în comparaflie cu firmele de stat
ori companiile multinaflionale
● Grad ridicat de îndatorare a IMM la
institufliile financiare (bancare øi nebancare,
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autohtone øi stræine), ajungând la 25% din
PIB în 2010
● Deteriorarea semnificativæ a portofoliului bancar aferent creditærii IMM (rata
creditelor neperformante ridicatæ)
● Întreruperea temporaræ sau definitivæ
a activitæflii productive a unor firme mari,
cu impact nefavorabil asupra IMM
● Delocalizarea activitæflilor produc-

tive ale unor firme din România în alte flæri
cu piefle mai atractive, influenflând cererea
de credite pentru investiflii øi a celor pe termen scurt
● Lipsa investifliilor strategice care sæ
ia în considerare schimbærile datelor de demografie a întreprinderilor la nivel local øi
regional
● Distribuflia inegalæ a fondurilor alocate pentru educaflie øi infrastructuræ socialæ
● Nivel inadecvat de inovare, knowhow øi flexibilitate, în termeni de produse
øi piefle externe, ce poate afecta avantajul
competitiv
● Riscul închiderii unor afaceri din cauza
competitivitæflii reduse comparativ cu nivelul UE
● Migraflia forflei de muncæ superior calificate/instruite spre flæri din UE
● Predictibilitate limitatæ a plæflilor øi a
pierderilor din activitatea de contragarantare/garantare
● Mecanismul de mandat cu fondurile
de garantare insuficient consolidat
● Inconsistenfla reacfliilor în plan legislativ øi a mecanismelor interne privind dinamica schimbærilor în politicile øi reglementærilor europene referitoare la ajutorul
de stat øi platformele de minimis.
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9.2.2. Fundamentarea proiecflfliiei strategice prin valorificarea matricei SWOT
MATRICEA SWOT permite conturarea celor mai importante combinaflii între oportunitæfli, ameninflæri, puncte forte øi puncte slabe. Dezvoltarea strategicæ a FRC S.A.
se poate realiza pe baza punctelor forte, prin corectarea punctelor slabe, exploatarea
oportunitæflfliilor øi evitarea ameninflflæærilor.
Pot exista patru posibile “cuplaje” între cele patru componente ale matricei
SWOT, fiecare urmând a fi valorificatæ într-un anumit tip de strategie în
funcflie de “starea de sænætate” a organizafliei øi managementului sæu, pe de o parte, øi
intensitatea manifestærii acestor componente, pe de altæ parte.
● S – O, axatæ pe utilizarea punctelor forte (S) pentru a exploata oportunitæflile (O);
● W – O, caracterizatæ prin depæøirea punctelor slabe (W) valorificând la maximum oportunitæflile (O);
● S – T, centratæ pe folosirea punctelor forte (S) pentru a învinge ameninflærile (T);
● W – T, axatæ pe minimizarea punctelor slabe (W), pentru ca realizarea obiectivelor sæ nu fie influenflatæ de ameninflæri (T);

●

Planificarea strategicæ fline cont de schema proceselor evidenfliatæ mai jos în
figura nr. 9.1.

●
Pentru FRC se recomandæ combinaflfliia S – O, care corespunde, în funcflie de
● dinamica obiectivelor, unei strategii de dezvoltare, diversificare, inovare,

caracterizatæ prin:
● combinarea aspectelor de naturæ cantitativæ cu cele de ordin calitativ (de
eficienflæ);

Factori externi/interni
Oportunitæfli (O)

Ameninflæri (T)

Vulnerabilitæfli

STRATEGIA

Valoare adæugatæ

Puncte forte (S)

Puncte slabe (W)
Organizaflia

Figura nr. 9.1. – Organigrama proceselor în planificarea strategicæ
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● obiectivele asumate sæ fie superioare rezultatelor obflinute în perioada

precedentæ;
● potenflialul de viabilitate internæ øi externæ (3,12 respectiv 2,60), peste
medie.

9.2.3. Determinarea potenflfliialului global de viabilitate
POTENfiIALUL de viabilitate internæ (managerialæ øi economicæ), alæturi de potenflialul de viabilitate externæ øi cele patru capitole ale matricei SWOT – puncte forte,
puncte slabe, oportunitæfli øi ameninflæri, cu respectarea metodelor specifice cuantificærii
pentru astfel de analize, cotate prin evaluare øi punctarea fiecærui element identificat,
permit determinarea potenflialului global (tabelul nr. 9.1).
Coeficienflii de importanflæ pentru factorii interni (0,70) øi externi (0,30) s-au stabilit în funcflie de intensitatea manifestærii lor pentru organizaflie. Dacæ factorii interni
– manageriali øi economici – influenfleazæ decisiv comportamentul FRC, factorii externi (oportunitæflile øi ameninflærile mediului european øi naflional) se manifestæ mai
mult indirect, primele vizate fiind institufliile bancare øi fondurile de garantare.
A rezultat un nivel de 2,964, foarte ridicat pentru o instituflie aflatæ în plinæ ascensiune din toate punctele de vedere, care activeazæ într-un domeniu puternic marcat de
mediul de afaceri românesc.

9.2.4. Recomandæri strategico-tactice având ca termeni analiza SWOT
AMPLIFICAREA potenflialului de viabilitate managerialæ øi economicæ al FRC
reclamæ atenuarea sau eliminarea cauzelor generatoare de puncte slabe, concomitent cu
generalizarea celor care provoacæ puncte forte. Pentru aceasta va trebui avut în vedere:
a) proiecflia viitorului FRC prin fundamentarea øi elaborarea unei strategii realiste, centratæ pe analizæ SWOT øi strategia/politicile macroeconomice øi sectoriale existente;
Tabelul nr. 9.1
FACTORI DE INFLUENfi
fiÆ
Æ
ØI POTENfi
fiIIAL GLOBAL DE VIABILITATE
Nr.
crt.
1.
2.

Factori de influenflflææ
interni øi externi
Factori interni
Factori externi

POTENfiIAL GLOBAL DE VIABILITATE
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Nivel
de evaluare
3,12
2,60
*

Coeficient Coeficient
de importanflflææ ponderat
0,70
0,30
1,00

2,184
0,780
2,964
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b) consolidarea øi dezvoltarea managerialæ de ansamblu øi pe subsisteme (metodologic, decizional, informaflional, organizatoric øi managementul resurselor umane),
c) definitivarea delimitærii øi dimensionærii procesuale a activitæflilor principale øi
de sprijin;
d) conturarea unei formule organizatorice suple, dinamice øi eficace;
e) încheierea procesului de “dotare” cu personal cu competenflæ necesaræ a posturilor de management øi execuflie;
f) amplificarea gradului de metodologizare managerialæ, atât prin generalizarea
utilizærii unor sisteme, metode øi tehnici de management adecvate (managementul prin
obiective, tabloul de bord, delegarea etc.), cât øi prin axarea acestora pe elemente metodologice riguroase;
g) finalizarea proiectærii sistemului informatic integrat al FRC;
h) proiectarea/reproiectarea unor documente organizatorice cu valenfle manageriale deosebite: fiøa decizionalæ – informaflionalæ øi fiøa postului, conform modelelor recomandate de literatura de specialitate;
i) promovarea de mecanisme motivaflionale axate pe performanfle individuale, de
grup øi organizaflionale;
j) evitarea aparifliei øi manifestærii unor “pericole” manageriale derivate din exercitarea proceselor de management prin derularea unor programe consistente de educaflie
managerialæ continuæ.
Lor li se adaugæ øi alte recomandæri cuprinse din “Programul de mæsuri” propus
de Directorat pentru 2011.
Aceste recomandæri strategico-tactice urmeazæ a fi valorificate în proiecflfliia strate gicæ a FRC pentru perioada 2011 – 2013 øi a orientærilor pânæ în anul 2015, ca obiective strategice, acflfliiuni øi mæsuri.
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10. INSTRUMENTE SPECIFICE SISTEMULUI
FINANCIAR-BANCAR PRIVIND TRANSPARENfi
fiA
A,
PROMOVAREA ØI DISEMINAREA ACTIVITÆfi
fiIII
ØI MECANISMELOR ACESTORA
10.1. MECANISME ØI INSTRUMENTE SPECIFICE
DOMENIULUI FINANCIAR-BANCAR PRIVIND TRANSPARENfi
fiA
A
ACTIVITÆfi
fiIII ØI A OFERTEI INSTITUfi
fiIIILOR SPECIALIZATE
10.1.1. Concept øi principii de asigurare a transparenflfleei în sistemul
financiar-bancar
FURNIZAREA de informaflii transparente øi utile cu privire la procesul garantærii
øi contragarantærii reprezintæ o componentæ esenflialæ pentru implementarea unui mecanism viabil de accesare a creditelor garantate, precum øi o condiflie primordialæ pentru respectarea reglementærilor UE în domeniu.
Prezentarea de informaflii în manieræ transparentæ se referæ la procesul øi metodologia de furnizare a informafliilor, precum øi la faptul cæ deciziile adoptate sunt aduse
la cunoøtinfla publicului cu corectitudine øi printr-o difuzare oportunæ.

Deschidere
TRANSPARENfiA în procesul garantærii øi contragarantærii are în vedere principiul creærii unui mediu în care informafliile cu privire la mecanismul accesului la
finanflare, criteriile de eligibilitate ale solicitanflilor, condifliile de acordare a creditelor
garantate în condiflii de contragarantare etc. sunt accesibile, vizibile øi inteligibile pentru toflflii participanflfliii pe piaflflææ. De asemenea, pentru solicitanflii de credite garantate de
fondurile de garantare transparenfla presupune informarea corectæ øi în timp util privind
deciziile adoptate în urma evaluærii fiecærui dosar de creditare.
Politica de transparenflæ este ghidatæ de deschidere, pornind de la premisa cæ, ori
de câte ori este posibil, informafliile referitoare la activitæflile instituflionale øi operaflionale ale institufliilor desemnate sæ implementeze øi sæ administreze schemele de garantare vor fi puse la dispoziflia terflilor (publicul), în absenfla unui motiv imperativ de confidenflialitate, în conformitate cu legislaflia UE øi a României, precum øi cu principiile
acceptate la nivel internaflional.
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Ræspundere
TRANSPARENfiA în procesul garantærii øi contragarantærii este o condiflie esenflialæ a ræspunderii, în sensul în care implicæ nevoia participanflilor pe piaflæ, în cadrul
procesului de garantare øi contragarantare, de a-øi justifica acfliunile øi de a-øi asuma
responsabilitatea deciziilor, practicilor øi a rezultatelor. Transparenfla øi ræspunderea se
completeazæ reciproc. Transparenfla sporeøte ræspunderea, facilitând monitorizarea, iar
ræspunderea sporeøte transparenfla, stimulând institufliile abilitate sæ administreze øi sæ
implementeze schemele de garantare/contragarantare a creditelor, sæ se asigure cæ motivele acfliunilor lor sunt cunoscute øi înflelese în mod corect.

Credibilitate
MAI MULT decât transparenfla în comunicare, credibilitatea presupune un acord
între declarafliile øi acfliunile institufliei. În mare mæsuræ, transparenfla øi credibilitatea sunt
determinate de modul în care instituflfliiile îøi fac publicæ activitatea.
Lipsa de transparenflæ este una dintre cele mai frecvente erori de comunicare. De
aceea, este necesar ca programele øi activitæflile institufliilor implicate în procesul garantærii øi contragarantærii sæ fie comunicate publicului larg, pentru a se cunoaøte ce s-a
urmærit, ce s-a fæcut, øi ce s-a obflinut în urma lor.

Fluxuri de informaflfliii
PROMOVAREA transparenflei ca modalitate de consolidare a ræspunderii instituflionale presupune mai mult decât simpla prezentare a unor informaflii standardizate.
Un proces transparent de promovare a activitæflii necesitæ øi prezentarea fluxului unidirecflional de informaflii privind garantarea. Urmærind sæ ofere pærflilor interesate informafliile de care acestea au nevoie, aceastæ transparenflæ necesitæ un dialog permanent
între Fondul de Contragarantare, fondurile de garantate, institufliile finanflatoare øi pærflile interesate în privinfla furnizærii de informaflii.

Disponibilitatea de a asculta øi receptivitatea la observaflfliii
PRIN ASUMAREA angajamentului faflæ de o comunicare deschisæ øi transparentæ, fondurile de garantare øi Fondul de Contragarantare îøi demonstreazæ disponibilitatea de a-i asculta pe terfli, pentru a beneficia de pe urma contribufliilor lor în activitatea
de îndeplinire a misiunii proprii. În calitate de instituflii financiare atât Fondul de Contragarantare, cât øi fondurile de garantare trebuie sæ menflinæ încrederea clienflilor, în
condifliile în care reglementærile legale prevæd restricflii referitoare la informafliile confidenfliale.
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10.1.2. Mecanismul de asigurare a tranparenflfleei
TRANSPARENfiA constituie un principiu de bazæ al comunicærii, ce ar trebui sæ
se reflecte în strategia de comunicare a Fondului de Contragarantare øi cea a fondurilor
de garantare, astfel încât obiectivul de informare transparentæ sæ fie realizabil. Acest
deziderat poate fi atins prin elaborarea unei strategii de comunicare eficiente, în cadrul
cæreia promovarea øi diseminarea rezultatelor constituie etape de implementare, în desfæøurarea cærora primeazæ, de asemenea, principiul transparenflei. Altfel spus, transparenfla, ca principiu, ar trebui sæ ghideze fiecare activitate de comunicare a institufliilor
implicate în procesul garantærii øi contragarantærii, ceea ce se reflectæ în mesajul transmis publicului-flfliintæ (figura nr. 10.1)
Putem considera cæ promovarea øi diseminarea constituie ele însele instrumente
pentru atingerea obiectivului de transparenflæ. Modul în care acestea sunt organizate ca
parte a strategiei de comunicare urmeazæ sæ fie detaliat în capitolul urmætor.
Instrumentele-suport ce contribuie la diseminarea mesajului, respectiv, informarea, instruirea øi consilierea permit o extindere a obiectivului principal vizat prin strategia de comunicare, asigurând o conøtientizare sporitæ a procesului de garantare øi contragarantare. Acest lucru se poate realiza în special prin educaflia financiaræ a publicului privind schemele de garantare.

Principiul
comunicærii:
TRANSPARENfiA

Obiectiv principal:
INFORMARE
TRANSPARENTÆ

STRATEGIA
DE COMUNICARE

Etape în implementarea
strategiei de comunicare:
❍ PROMOVARE
❍ DISEMINARE

MESAJ
cætre grupul-flintæ

Figura nr. 10.1. – Mecanismul de asigurare a transparenflfleei
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❍
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10.1.3. Caracteristici ale unei comunicæri transparente øi eficiente
PROCESUL de comunicare este un proces complex de informare øi difuzare echidistantæ a informafliilor, prin angajarea unor relaflii active cu toate grupurile interesate. Comunicarea se realizeazæ printr-o informare sistematicæ a publicului, dar øi prin
construirea unor relaflfliii durabile, bazate pe încrederea reciprocæ a pærflfliilor aflate în relaflfliie.
Practica instituflionalæ care instrumenteazæ procesul de comunicare publicæ este
reprezentatæ de relaflfliiile publice.
O comunicare de calitate øi transparentæ a fiecæreia dintre institufliile implicate în
procesul garantærii øi contragarantærii se caracterizeazæ prin urmætoarele:
e multiple asupra publicului: transmite informaflia corectæ/ne❍ are influenflfle
cesaræ, conøtientizeazæ publicul despre/atrage atenflia asupra conceptelor de
contragarantare øi garantare øi a mecanismului de realizare;
❍ este observatæ de publicul dorit, în momentele favorabile receptærii ei;
eles, atractiv, credibil øi re❍ are la bazæ un mesaj uøor de observat øi de înflfle
petat, pentru a ajunge la un numær suficient de indivizi din rândul publiculuiflintæ;
❍ îndeamnæ la acflfliiune în sensul stimulærii IMM sæ aplice pentru credite gata
garantate;
❍ îi determinæ pe membrii grupului-flintæ sæ îøi aminteascæ de comunicator øi
de informaflia receptatæ, astfel încât obiectul comunicat sæ fie considerat re levant;
❍ îøi îndeplineøte obiectivele de a informa øi a convinge o audienflæ cât mai
numeroasæ, privind obiectul comunicærii – garantarea øi contragarantarea;
❍ provocæ reacflii, în sensul cæ schimbæ comportamente øi atitudini cu privire
la procesul garantærii øi contragarantærii;
❍ creeazæ imaginea øi transmite elementele culturii organizaflionale (sloganuri, norme, sisteme de valori) specifice Fondului de Contragarantare, respectiv, fondurilor de garantare.

10.2. MECANISME ØI INSTRUMENTE SPECIFICE
DOMENIULUI FINANCIAR-BANCAR
PRIVIND PROMOVAREA ØI DISEMINAREA ACTIVITÆfi
fiIII
MAJORITATEA specialiøtilor care øi-au propus sæ defineascæ din punct de vedere conceptual promovarea au avut ca punct de reper etimologia cuvântului în sine.
Termenul promovare are la origine latinescul promoveo, care înseamnæ a miøca înainte,
a face sæ înainteze, a dezvolta, a progresa.
În general, definifliile date de specialiøti au în vedere aspectul comercial al promo101
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værii, ca expresie a efortului de comunicare a atributelor diferenfliatoare ale unui produs
sau a valorilor unei mærci, în scopul unei bune poziflionæri øi al obflinerii unui avantaj
competitiv în cadrul pieflei.
Institufliile care administreazæ, respectiv, implementeazæ schemele de garantare øi
contragarantare, deøi nu sunt propriu-zis instituflii publice, au un pronunflat rol formator
pentru public. Ca atare, promovarea va viza mediatizarea amplæ a serviciilor specializate ale institufliei øi a valorilor precizate în misiunea acesteia, în scopul creærii unei
imagini publice corecte privind garantarea øi respectiv contragarantarea.
Diseminarea desemneazæ un proces planificat, care are drept scop furnizarea de cætre actorii relevanfli – Fondul de Contragarantare, respectiv fondurile de garantare, a unor informaflii privind calitatea, relevanfla øi eficienfla rezultatelor
derulærii unui proiect. Obiectivul final al procesului de diseminare este impactul asupra
acflionarilor øi/sau asupra publicului-flintæ – IMM. Diseminarea poate fi privitæ, de asemenea, øi ca un sinonim al promoværii în sensul în care implicæ distribuirea de informaflii în afara institufliei, cu rol de informare.

❍

Transparenfla, promovarea øi diseminarea au ca træsæturæ comunæ comunicarea externæ, altfel spus, emiterea mesajului.
Ca atare, în cazul nostru, mecanismele øi instrumentele de asigurare a transparenflei, promoværii øi diseminærii prin prisma denumirii generice de “comunicare”, se
referæ la demersul de naturæ comunicaflionalæ, riguros planificat, realizat pe o perioadæ
determinatæ de timp, cu ajutorul unor tehnici specifice de publicitate øi relaflii publice,
în vederea realizærii unor obiective legate de notorietatea sau imaginea Fondului de
Contragarantare, sau pentru stimularea unui anumit comportament privind schemele de
garantare/contragarantare a creditelor adresate IMM øi start-up-urilor.

❍

10.2.1. Etapele strategiei de comunicare
CREAREA unei strategii de comunicare øi a unui flux informaflional permite persoanelor implicate în procesul de implementare øi a mediului IMM, sæ primeascæ informaflia corectæ, la momentul oportun.
Strategia de comunicare presupune definirea obiectivelor strategice øi a acfliunilor
aferente lor, precum øi a modalitæflilor de implementare a acestora.
Strategia de comunicare conflfliine:
❍ cadrul general: obiectivele, publicul-flintæ, rezultatele estimate øi criteriile
de evaluare;
❍ managementul: administrarea programului de promovare øi diseminare øi
resursele stabilite pentru implementarea strategiei;
❍ componentele: activitæflile de comunicare, prioritæflile operaflionale øi modalitæflile de abordare.
O strategie eficientæ ia în considerare aspecte descrise în continuare.
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10.2.2. Analiza situaflfliiei actuale
SITUAfiIA actualæ privind nivelul de conøtientizare asupra a ceea ce înseamnæ
schemele de garantare/contragarantare adresate IMM trebuie examinatæ atât la nivel
naflional, cât øi regional. În acest scop, pot fi puse în aplicare urmætoarele metode:
❍ dacæ sunt disponibile, trebuie consultate informafliile legate de activitæfli de promovare øi diseminare asemænætoare, desfæøurate anterior. Asemenea date pot include:
– rapoarte de cercetare cantitativæ øi calitativæ, studii analitice øi investigaflii
oficial recunoscute, care relevæ atitudini øi comportamente într-un context
general economic øi social, precum øi potenflialul IMM øi start-up-urilor de
a ræspunde comunicærii;
– indicatori de performanflæ ai comunicærii care urmæresc gradul de conøtientizare, calitatea perceputæ, asocierile (recunoaøterea mesajelor-cheie øi
a elementelor vizuale principale asociate institufliilor responsabile cu administrarea, respectiv implementarea schemelor de garantare etc.), conexiunile
emoflionale;
– Indicatori cantitativi: numærul øi calitatea cererilor de finanflare depuse øi
problemele apærute în implementarea proiectelor;
❍ evaluarea performanflei unei comunicæri anterioare poate fi fæcutæ folosind tipul
de analizæ SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunitæfli, ameninflæri). Rezultatele vor
furniza o evaluare a consecvenflei campaniei de informare, a impactului øi a perspectivelor de continuare a acesteia.

❍

Este importantæ monitorizarea problemelor ce apar în furnizarea øi receptarea informafliilor. Acestea se evalueazæ dupæ urmætoarele criterii:
– calitatea, cantitatea, accesibilitatea, simplitatea øi caracterul practic al informafliei furnizate;
– interesul solicitanflilor;
– adaptarea instrumentelor la caracteristicile publicului-flintæ;
– impactul estimat al informafliei furnizate asupra publicului-flintæ;
– gradul de conøtientizare cu privire la schemele de garantare adresate IMM;
– conøtientizarea posibilitæflii implementærii diferitelor tipuri de proiecte;
– numærul øi calitatea cererilor de finanflare primite;
– problemele apærute în implementarea proiectelor.

Este, de asemenea, relevant de avut în vedere toate particularitæflfliile regionale, precum øi asigurarea consecvenflei øi corelærii strategiei de comunicare
cu activitæflile derulate la scaræ naflionalæ.

❍

10.2.3. Stabilirea obiectivelor generale øi specifice
OBIECTIVELE generale care ar trebui sæ ghideze activitæflile de comunicare la
nivelul institufliilor responsabile cu administrarea, respectiv implementarea schemelor
de contragarantare a creditelor, ar trebui sæ fie:
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❍ dezvoltarea unui cadru de comunicare adecvat, destinat informærii grupurilor-

flintæ, astfel încât sæ creascæ gradul de conøtientizare cu privire la existenfla øi procedurile
de derulare a schemelor de contragarantare, ca øi întreg mecanismul de accesare la finanflare a IMM pe axa bænci (instituflii de finanflare) – fond de garantare – Fondul Român de Contragarantare ;
❍ fluidizarea fluxurilor informaflfliionale între institufliile implicate în procesul garantærii øi contragarantærii, pentru asigurarea premiselor de informare transparentæ a
potenflfliialilor beneficiari de credite garantate în condiflfliii de contragarantare, informarea
potenflialilor beneficiari în legæturæ cu oportunitæflile disponibile în privinfla creditelor
garantate în condiflii contragarantate øi realizarea unor proceduri accesibile acestora øi,
de asemenea, comunicarea rezultatelor analizei dosarelor depuse în vederea accesærii
creditelor care beneficiazæ de garanflii din partea fondurilor de garantare.

10.2.4. Identificarea grupului-flfliintæ
ÎN SENS restrâns, grupul-flfliintæ principal, în cazul de faflæ, este reprezentat de beneficiarii schemelor garantare øi contragarantare respectiv IMM øi start-up-uri, care
sunt cei mai motivafli în obflinerea de informaflii detaliate în ceea ce priveøte garantarea
øi contragarantarea.
Un grup-flfliintæ secundar este cel reprezentat de institufliile de credit, institufliile
financiare nebancare, autoritæflile øi institufliile publice, comunitatea de afaceri, mass
media, alte instituflii implicate sau care au tangenflæ cu procesul garantærii øi contragarantærii øi care pot contribui, la rândul lor, la promovarea schemelor de garantare.
Într-un sens larg, putem considera cæ întreaga populaflie poate fi consideratæ grupflintæ, având în vedere obiectivul general de asigurare a accesului la informaflii øi de educare financiaræ privind schemele de garantare øi contragarantare în procesul accesului
la finanflare.

10.2.5. Stabilirea bugetului alocat strategiei de comunicare
PENTRU O DETALIERE claræ a activitæflilor din cadrul unei strategii de comunicare este necesar ca în procesul bugetærii, sæ se flinæ cont de:
a) costurile interne, respectiv costurile asociate cu administrarea øi coordonarea
strategiei de comunicare øi cu activitæflile directe de implementate cu ajutorul resurse
interne de care dispune instituflia, cum ar fi costurile de personal; costuri de achiziflionare de echipament sau de întreflinere a celui existent; costuri administrative;
b) costurile externe, costurile direct legate de activitæflile de informare øi promovare, de obicei în ceea ce priveøte subcontractanflii selectafli, cum ar fi costul activitæflilor de informare øi promovare în sine: tipærituri, producflii audio/video, achiziflie de spaflii
media etc.; costul serviciilor de: consultanflæ, evaluare, creaflie øi alte servicii externe.
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Este absolut necesaræ o ierarhizare øi o selecflie riguroasæ a canalelor de comunicare øi determinarea costurilor atât ca indicator de eficienflæ, cât øi ca valoare absolutæ
ale acestora.

10.2.6. Calendarul activitæflfliilor
PENTRU A ASIGURA implementarea cu succes a strategiei de comunicare, trebuie stabilite termenele limitæ de realizare a activitæflfliilor de implementare. Din punct de
vedere al eficacitæflii øi eficienflei cheltuielilor, momentul de desfæøurare a fiecærei activitæfli este crucial. Acestea nu pot fi implementate la întâmplare, ci doar în momentele
în care impactul lor potenflial este evaluat ca fiind maxim.
Deøi calendarul din documentul strategiei de comunicare este doar orientativ, el
trebuie sæ fie realist øi sæ respecte urmætoarele principii:
❍ pentru lansarea programului de informare, expunerea trebuie sæ fie cât mai
mare. Programul de campanie este nou øi necunoscut, prin urmare trebuie adoptat un
mix de comunicare eficient, pentru obflinerea unui grad înalt de conøtientizare a grupului-flintæ;
❍ calendarul trebuie sæ flinæ cont øi de etapa de pregætire a campaniei, respectiv
persoanele responsabile cu implementarea lui trebuie sæ aibæ în vedere timpul necesar
pentru pregætirea diverselor instrumente utilizate;
❍ calendarul trebuie sæ reflecte alocarea bugetaræ pentru fiecare perioadæ;
❍ în conceperea calendarului, trebuie sæ se ia în considerare øi perioada de timp
pentru care sunt alocate fondurile bæneøti destinate pentru promovare øi publicitate. Pe
lângæ aceasta, trebuie avut în vedere faptul cæ informarea øi activitæflile de publicitate
necesitæ continuitate, ca de altfel øi monitorizarea øi evaluarea activitæflilor întregii strategii de comunicare.
Calendarul planurilor de comunicare anuale trebuie defalcat lunar sau chiar sæptæmânal, pentru a avea o planificare a activitæflilor detaliatæ øi realistæ.

10.2.7. Resurse umane
ECHIPA responsabilæ cu comunicarea ar trebui sæ includæ:
❍ un responsabil de comunicare, care asiguræ gestionarea permanentæ a activitæflii
de informare øi promovare, relafliile cu celelalte entitæfli implicate în procesul garantærii
pentru corelarea cu activitæflile de comunicare øi publicitate derulate în parteneriat, dezvoltarea øi întreflinerea relafliilor cu mass-media, rezolvarea cererilor de clarificare trimise de cætre beneficiari, parteneri øi publicul larg, øi asigurarea unei activitæfli de consiliere pentru parteneri/beneficiari în vederea furnizærii unor informaflii detaliate øi a unui serviciu de consultanflæ;
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❍ un responsabil pentru publicaflfliii & concept, care asiguræ dezvoltarea, produce-

rea øi distribuirea materialelor informaflionale, incluzând managementul serviciilor cu
sursæ externæ, de concept øi publicitate, precum øi asigurarea folosirii unei identitæfli vizuale comune pentru toate materialele aferente institufliei;
❍ un responsabil de website øi comunicarea internæ, care asiguræ dezvoltarea øi
întreflinerea website-ului, asistenflæ tehnicæ, colectarea øi distribuirea informafliilor interne în mod regulat via e-mail/buletine informative Intranet (reflea internæ).

10.2.8. Alegerea mijloacelor øi instrumentelor de comunicare
EXISTÆ un numær mare de tehnici øi modalitæflflii de informare øi promovare, care
permit informarea publicului, respectiv:
❍ gestionarea relaflfliiei cu mass-media prin: comunicate de presæ, conferinfle de
presæ, evenimente de presæ;
❍ realizarea de publicaflfliii: broøuri, ghiduri, pliante, newslettere, rapoarte;
❍ comunicarea directæ prin intermediul: centrelor de informare; liniilor telefonice
dedicate (Call center); comunicærii directe prin poøtæ (direct mailing) cætre IMM; listelor de e-mail.
❍ comunicarea prin Internet øi media digitale: Website-uri; intranet, interfefle de
comunicare specifice; portaluri, baze de date; bloguri, forumuri øi alte forme interactive de comunicare, aflate într-o evoluflie continuæ; bannere øi pop-up-uri, link-uri, jocuri
tematice; prezentæri multimedia øi alte instrumente;
❍ organizarea de evenimente: conferinfle, seminarii, târguri; competiflii (pentru
segmentele de public-flintæ, tineri etc.); “Zile ale Porflilor Deschise”; caravane de prezentare; vizite; stagii de pregætire;
❍ audio-vizual øi presa scrisæ: televiziune (spoturi TV, clipuri promoflionale, emisiuni, dezbateri, teletext, pachete de promovare, pop-up-uri etc.); radio (spoturi radio,
dezbateri, emisiuni speciale etc.); presa (ziare, reviste, alte materiale tipærite);
❍ publicitatea outdoor øi indoor: panouri de dimensiuni mici øi mari, panouri iluminate; publicitatea în locuri publice, în sistemul de transport în comun etc.; afiøe; standuri temporare.
Alegerea celui mai bun instrument de comunicare pentru a realiza diseminarea
informafliei constituie un aspect important al strategiei de comunicare. Canalele de comunicare sunt selectate în funcflie de eficacitatea lor faflæ de publicul-flintæ øi de tipul de
informaflie ce trebuie transmisæ.
Pentru parteneri øi beneficiari trebuie avutæ în vedere cu prioritate organizarea de evenimente de informare (seminarii, conferinfle etc.), sesiuni de
training pe comunicare, actualizarea website-urilor institufliilor implicate în procesul

❍
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garantærii øi contragarantærii, editarea øi distribuirea de materiale informative tipærite/în
format electronic despre activitæflile øi schemele de garantare.
Pentru publicul larg sunt eficiente campaniile de conøtientizare care sæ cuprindæ activitæfli de comunicare integrate, cum ar fi: campanii media (producflia øi difuzarea unor spoturi radio øi TV), publicitate outdoor (afiøaj stradal), organizare de evenimente de informare publicæ (seminarii, conferinfle etc.), editarea øi distribuirea de materiale informative, crearea øi actualizarea website-urilor institufliilor implicate în procesul garantærii øi contragarantærii.

❍

10.2.9. Derularea activitæflfliilor de diseminare
FONDUL Român de Contragarantare, trebuie sæ se asigure cæ mæsurile de informare vor fi implementate în conformitate cu strategia de comunicare øi cæ acestea vor
urmæri obflinerea unei acoperiri cât mai largi în mass-media utilizând diferite forme øi
metode de comunicare la nivelul teritorial adecvat.
Fondul Român de Contragarantare, cât øi fondurile de garantare, trebuie sæ implice în mæsurile de informare øi publicitate, în conformitate cu legile øi practicile naflionale, cât mai multe instituflii direct conectate la mediul de afaceri care pot asigura
diseminarea la scaræ largæ prin mijloace multiple informare a mecanismelor øi instrumentelor care asiguræ accesul la finanflare pe întreg traseul acestuia determinat de institufliile bancare, fondurile de garantare øi Fondul Român de Contragarantare.
Din portofoliul nu ar trebui sæ lipseascæ: fondurile de garantare; Camerele de
Comerfl; Consiliul Naflional al Întreprinderilor Private Mici øi Mijlocii din România;
alte organizaflii reprezentative ale mediului de afaceri; mass media; agenflii de publicitate; instituflii de credit øi instituflii financiare nebancare care au încheiat convenflii cu
fondurile de garantare; Asociaflia Românæ a Bæncilor; Banca Naflionalæ a României;
autoritæfli naflionale, regionale øi locale øi agenflii de dezvoltare; Institutul Bancar Român,
alte instituflii de învæflæmânt; asociaflii comerciale øi profesionale; parteneri economici øi
sociali; organizaflii neguvernamentale; centre de informare europeanæ etc.

10.2.10. Evaluarea
EVALUAREA este ultima etapæ a strategiei de comunicare, în care se mæsoaræ
rezultatele acesteia, cu scopul de a decide o continuare în aceeaøi formulæ sau eventuale
ajustæri.
Strategia de comunicare este consideratæ eficientæ în momentul în care au fost
atinse obiectivele generale øi cele specifice, activitæflile au fost bine planificate, mesajul
a fost înfleles de cætre grupu-flintæ, a fost atins publicul-flintæ reprezentat de IMM øi startup-uri, participarea la evenimentele organizate în cadrul strategiei de comunicare a fost
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satisfæcætoare, reacfliile din media au fost pozitive. Prin procesul de evaluare se stabileøte calitatea øi eficienfla activitæflilor derulate øi de aceea este important sæ fie definite,
în primul rând, criteriile de validare a calitæflii øi eficienflei strategiei.
Pornind de la faptul cunoscut cæ a evalua înseamnæ a mæsura este necesar sæ identificæm øi ulterior sæ utilizæm indicatori specifici de evaluare.

10.2.10.1. Indicatori cantitativi
❍ Indicatori de impact:

schimbarea (creøterea/scæderea) nivelului de transparenflæ (“se øtie mai
mult” despre modalitæflile de accesare a programelor de fi finanflare);
❍ schimbarea (creøterea/scæderea) gradului de conøtientizare/cunoaøtere (“se
øtie mai mult” despre acfliunile Fondului de Contragarantare øi a fondurilor de
garantare).
❍ Indicatori de rezultate – evalueazæ efectele directe øi imediate ale instrumentelor de comunicare folosite asupra grupului-flintæ:
❍ numærul de vizitatori pe un website;
❍ numærul de participanfli la un eveniment, în comparaflie cu numærul de invitafli;
❍ numærul de cereri de finanflare primite în comparaflie cu numærul de potenfliali beneficiari informafli;
❍ numærul de articole de ziar sau de øtiri de televiziune sau radio rezultate
în urma unei conferinfle de presæ sau a unui eveniment major.
❍ Indicatori de implementare – evalueazæ implementarea eficientæ a diferitelor
mæsuri/instrumente prevæzute în strategia de comunicare în comparaflie cu cele planificate:
❍ numærul de mæsuri/instrumente implementate în comparaflie cu numærul
de mæsuri/ instrumente planificate.
❍ Indicatori de buget – evalueazæ cheltuielile efectuate pentru activitæflile de comunicare în comparaflie cu bugetul disponibil:
❍ cheltuielile efectuate, în comparaflie cu cele estimate.
❍

10.2.10.2. Indicatori calitativi
INDICATORII calitativi sunt indicatori specifici, definifli pentru fiecare activitate
în parte din cadrul strategiei generale de comunicare:
❍ pentru evenimente: calitatea organizærii (punctualitate, funcflionarea serviciilor,
atitudinea personalului angajat), nivelul de participare la dezbateri, profesionalismul,
claritatea øi lungimea discursurilor, calitatea documentafliei oferite.
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❍ pentru publicaflfliii: atractivitatea, claritatea limbajului, echilibrul între text øi ima-

gine, accesibilitatea, utilizarea uøoaræ.
Menflionæm faptul cæ, în general, indicatorii calitativi au un grad mai mare de
subiectivism datorat imposibilitæflii cuantificærii.

10.2.11. Deficienflflee constatate sub aspectul transparenflfleei, promoværii
øi diseminærii activitæflfliii øi ofertei instituflfliiilor implicate în procesul
garantærii øi contragarantærii
DEFICIENflELE constate se reflectæ în nivelul scæzut de informare al IMM în general øi cu atât mai mult a populafliei pe ansamblu, privind schemele de garantare, institufliile abilitate sæ le implementeze øi administreze, modalitæflile de accesare a creditelor
garantate, criteriile de eligibilitate, atragerea fondurilor europene etc.
În mod concret, aceste deficienflflee relevæ:
❍ legislaflie imperfectæ în sensul lipsei atât a coercifliei, cât øi a motivafliei, în
asigurarea unei comunicæri transparente din partea institufliilor implicate în
procesul garantærii øi contragarantærii;
❍ absenfla unor proceduri coerente de comunicare;
❍ lipsa unor strategii coerente de susflinere øi promovare a transparenflei prin
comunicare;
❍ organizarea defectuoasæ a site-urilor, exprimatæ în structurarea øi prezentarea irelevantæ sau lipsitæ de actualitate a informafliilor pe site-urile institufliilor; absenfla unor informaflii vizând componentele de metodologie øi consultanflæ menite sæ asigure o bunæ înflelegere a rolului institufliilor implicate
øi a mecanismului de garantare a creditelor adresate IMM; absenfla unor rapoarte periodice de activitate;
❍ flux informaflional slab între institufliile implicate în mecanismul de garantare, manifestat prin tag-uri de comunicare;
❍ frecvenfla redusæ a evenimentelor de promovare øi diseminare;
❍ caracterul ambiguu al informafliilor apærute atât în presæ, cât øi pe site-uri,
în special pentru persoane mai puflin educate financiar.

10.2.12. Mæsuri necesare în vederea remedierii deficienflfleelor constatate
MÆSURILE propuse au în vedere asigurarea unei informæri corecte din partea
institufliilor implicate în procesul garantærii øi contragarantærii, prin utilizarea instrumentelor de promovare øi diseminare, în manieræ transparentæ, astfel încât IMM øi
start-up-urile sæ poatæ adopta decizii economice fundamentate.
În acest sens, se impune participarea institufliilor implicate în procesul garantærii
109

Strategia Fondului Român de Contragarantare 2011 – 2013

øi contragarantærii la activitæflflii cu rol educativ de informare, consiliere øi instruire a be neficiarilor de finanflflaare, øi acestea vizeazæ în mod necesar cel puflin:
– atingerea obiectivelor de informare;
– ansamblul institufliilor implicate în procesul garantærii øi contragarantærii
øi rolul lor: Fondul Român de Contragarantare, Fondul Naflional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici øi Mijlocii, Fondul de Garantare
a Creditului Rural, Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzætorii Privafli;
– mecanismul de garantare øi contragarantare a creditelor;
– modalitæflile de accesare a creditelor garantate, institufliile de credit implicate în procesul garantærii øi oferta acestora;
– activitæflile øi sectoarele economice finanflate prin credite garantate;
– finanflarea garantatæ din fonduri structurale;
– criteriile de eligibilitate ce trebuie îndeplinite pentru accesarea creditelor
garantate;
– reglementærile øi activitæflile întreprinse de structurile de supervizare în domeniul garantærii creditelor;
– monitorizarea øi raportarea procesului de garantare øi contragarantare;
– serviciile de consiliere din partea profesioniøtilor în domeniul creditelor
garantate;
– drepturile øi responsabilitæflile în calitate de consumator de credite garantate.
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11. COMPONENTELE LEGISLATIVE –
DINAMICA ØI IMPACTUL ACESTORA PENTRU SISTEMUL
GARANTÆRII ØI CONTRAGARANTÆRII
– CADRUL LEGISLATIV AL GARANTÆRII
ØI CONTRAGARANTÆRII ÎN ROMÂNIA –
ACTIVITÆfiILE de garantare øi contragarantare se aflæ sub incidenfla unor reglementæri europene øi naflfliionale, care stabilesc cadrul juridic de funcflionare al Fondului
Român de Contragarantare al fondurilor de garantare existente în flara noastræ.
Pentru sistematizarea informafliilor relevante pentru studiul nostru privind ansamblul actelor normative care reglementeazæ activitæflile de garantare øi contragarantare
am realizat o grupare a principalelor reglementæri legale dupæ cum urmeazæ:

A. REGLEMENTÆRI NAfi
fiIIONALE
Acte normative:
Ordonanflflaa de urgenflflææ a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinflarea Fondului Român de Contragarantare, modificatæ prin Ordonanfla de urgenflæ a
Guvernului nr. 91/2009 privind modificarea unor acte normative, aprobatæ prin Legea
nr. 312/2009.
Conform prevederilor acestui act normativ se înfiinfleazæ Fondul Român de Contragarantare, ca instituflie financiaræ specializatæ, constituitæ sub forma unei societæfli pe
acfliuni emitente de acfliuni nominative, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
societæflile comerciale, republicatæ, cu modificærile øi completærile ulterioare.
Fondul Român de Contragarantare are ca obiect unic de activitate contragarantarea garanfliilor acordate de fondurile de garantare legal constituite, persoane juridice
române, pentru creditele øi alte instrumente de finanflare contractate de întreprinderile
mici øi mijlocii de la institufliile de credit øi institufliile financiare nebancare, autorizate
potrivit legii; FRC poate desfæøura øi alte activitæfli conexe, necesare øi subordonate realizærii obiectului sæu unic de activitate. Totodatæ, este definitæ activitatea de contragarantare, se prevede procentul maxim de contragarantare de 80% din valoarea garanfliilor
acordate de fondurile de garantare øi se stipuleazæ cæ aprobarea condifliilor în care se
acordæ contragaranfliile se face prin ordin al ministrului întreprinderilor mici øi mijlocii,
comerflului øi mediului de afaceri.

●
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Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinflærii øi dezvoltærii întreprinderilor mici øi mijlocii, cu modificærile øi completærile ulterioare. Aceastæ lege
prevede criteriile pe care trebuie sæ le îndeplineascæ agenflii economici pentru a fi încadrafli în categoria întreprinderilor mici øi mijlocii, astfel încât – în aceastæ calitate – sæ
aibæ acces la serviciile FRC.

●

Ordonanflflaa de urgenflflææ a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naflionale în domeniul ajutorului de stat20), aprobatæ prin Legea nr. 137/2007,
stabileøte obligafliile furnizorilor de ajutor de stat privind elaborarea de scheme de ajutor, parcurgerea procedurilor obligatorii prealabile punerii acestora în aplicare, monitorizarea øi raportarea periodicæ a ajutoarelor acordate, modalitæflile de rambursare øi
recuperare a ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv.

●

Hotærârea Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul
ajutorului de stat pentru perioada 2006 – 2013, prevede principalele orientæri naflionale, prioritæflile øi mæsurile în alocarea ajutoarelor de stat, o descriere succintæ a ajutorului de stat în Uniunea Europeanæ øi a politicilor øi strategiilor comunitare în
domeniu, precum øi tipurile de ajutor care pot fi considerate compatibile cu reglementærile comunitare.

●

Ordinul preøedintelui Consiliului Concurenflfleei nr. 175/2007 de punere în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor
de stat, prevede obligafliile øi termenele de raportare a ajutoarelor acordate, precum øi
formularele de raportare.

●

Ordinul ministrului întreprinderilor mici øi mijlocii, comerflfluului øi mediului
de afaceri nr. 1.364/23.12.2009 privind aprobarea condifliilor de acordare a
contragaranfliilor, prevede categoriile de beneficiari øi activitæfli eligibile, principiile
activitæflii de contragarantare, sursa acordærii øi plæflii contragaranfliilor, expunerea
maximæ a FRC, nivelul primei de contragarantare, valoarea maximæ a contragaranfliei pe un beneficiar, reguli privind determinarea øi plata valorii de executare a contragaranfliei.

●

Regulamentul Bæncii Naflfliionale a României øi Comisiei Naflfliionale a Valo rilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de
credit utilizate de institufliile de credit øi firmele de investiflii, cu modificærile øi completærile ulterioare, reglementeazæ condifliile în care institufliile de credit pot recunoaøte
contragaranfliilor calitatea de diminuator de risc de credit (“instrumente de protecflie nefinanflatæ a riscului”), care determinæ un nivel mai scæzut al necesarului de fonduri proprii ale bæncii pentru creditele care beneficiazæ de acest tip de protecflie.

●

20)

Exclusiv, ajutorului de stat pentru agriculturæ øi pisciculturæ, conform menfliunii exprese din
art. 1 alin. (2) al ordonanflei de urgenflæ.
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Reglementæri interne ale FRC:
Actul Constitutiv al Fondului Român de Contragarantare, aprobat prin Hotærârea nr. 1/2009 a Adunærii generale extraordinare a acflionarilor Fondului Român de Contragarantare, prevede regulile de organizare øi funcflionare a institufliei, având în vedere statutul acesteia de societate comercialæ pe acfliuni administratæ în
sistem dualist.

●

Norma nr. 1/2010 privind contragarantarea garanfliilor aferente finanflærilor
contractate de întreprinderile mici øi mijlocii de la bænci øi instituflii financiare nebancare.
Norma instituie o schemæ transparentæ de ajutor de minimis prin care Fondul
Român de Contragarantare contragaranteazæ garanfliile acordate de fondurile de garantare pentru credite øi alte instrumente de finanflare contractate de IMM atât de la bænci,
cât øi de la instituflii financiare nebancare. FRC este furnizorul de ajutor, iar implementarea schemei se realizeazæ prin intermediul fondurilor de garantare, în temeiul convenfliilor încheiate de acestea cu FRC.
● În capitolul 2 al normei sunt definifli principalii termeni necesari înflelegerii øi
aplicærii prevederilor normei, respectiv: IMM, întreprindere în dificultate, contragaranflie, fond de garantare, finanflare.
● Capitolul 3 stipuleazæ scopul instituirii schemei de ajutor de minimis, øi anume:
● creøterea numærului de IMM care vor avea acces la finanflare;
● creøterea volumului finanflærilor care pot fi acordate IMM;
● pæstrarea locurilor de muncæ øi crearea altora noi de cætre IMM beneficiare;
● asigurarea stabilitæflii øi dezvoltærii pe termen lung a sectorului IMM;
● consolidarea încrederii bæncilor øi institufliilor financiare nebancare în capacitatea IMM de a accesa credite øi alte instrumente de finanflare.
● Domeniul de aplicare al normei este definit în capitolul 4, respectiv îl reprezintæ
cele opt regiuni de dezvoltare ale flærii.
● Capitolul 5 cuprinde beneficiarii øi criteriile de eligibilitate, iar capitolul 6 expliciteazæ nofliunea de ajutor de minimis prevæzutæ de normæ øi stipuleazæ valorile øi
procentele maxime de contragarantare.
● Bugetul øi durata schemei de ajutor de minimis pe perioada de implementare
2010 – 2011, defalcat pe luni este prezentat în capitolul 7 al normei.
● În capitolul 8 este explicatæ modalitatea de calcul a valorii ajutorului, iar capitolul 9 prezintæ regula cumulului.
● Capitolul 10 cuprinde elementele definitorii privind implementarea schemei de
ajutor de minimis.
● Problema centralæ a transparenflei, monitorizærii øi raportærii fac obiectul capi tolului 11.

●
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● Capitolul 12 de dispoziflii finale face referire la procedurile øi normele pe care

Fondul Român de Contragarantare le va emite în vederea aplicærii prezentei norme.
● Anexele cuprind formularele de declaraflii necesare implementærii schemei øi
convenflia-cadru de contragarantare.
Norma nr. 2/2010 privind contragarantarea garanfliilor acordate pentru sprijinirea înfiinflærii øi dezvoltærii de întreprinderi mici øi mijlocii (start-up).
Norma instituie o schemæ transparentæ de ajutor de minimis prin care Fondul Român de Contragarantare contragaranteazæ garanfliile acordate de fondurile de garantare
pentru credite øi alte instrumente de finanflare contractate de întreprinderile mici øi mijlocii nou create (start-up) de la bænci øi instituflii financiare nebancare.
FRC este furnizorul de ajutor, iar implementarea schemei se realizeazæ prin intermediul fondurilor de garantare, în temeiul convenfliilor încheiate de acestea cu FRC.
Scopul schemei: promovarea antreprenoriatului în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României prin sprijinirea demarærii activitæflii øi/sau dezvoltærii firmelor nouînfiinflate (start-up-uri), creøterea numærului IMM care vor avea acces la finanflare, creøterea nivelului de finanflare care poate fi acordat întreprinderilor nou create, crearea de
noi locuri de muncæ øi consolidarea încrederii bæncilor øi institufliilor financiare nebancare în capacitatea IMM de a accesa credite øi alte instrumente de finanflare
● În capitolul 2 al normei sunt definifli principalii termeni necesari înflelegerii øi
aplicærii prevederilor normei, respectiv: IMM, întreprindere nou creatæ (start-up), întreprindere în dificultate, contragaranflie, fond de garantare, finanflare.
● Capitolul 3 stipuleazæ beneficiarii contragaranfliilor øi criteriile de eligibilitate a
acestora, iar capitolul 4 explicæ ce reprezintæ ajutorul de minimis care se acordæ sub forma contragaranfliei, valorile øi procentele maxime de contragarantare.
● Capitolul 5 prezintæ bugetul total al schemei de ajutor de minimis pe perioada
de implementare 2010 – 2011 defalcat pe ani.
● Capitolul 6 stabileøte modul de calcul al valorii ajutorului, iar în capitolul 7 se
stipuleazæ regula de cumul.
● Modalitæflile de implementare a schemei sunt prezentate în capitolul 8, iar regulile privind transparenfla, monitorizarea øi raportarea fac obiectul capitolului 9.
● La dispozifliile finale ale prezentei norme, respectiv capitolul 10, se face referire
la faptul cæ Fondul Român de Contragarantare va emite proceduri de aplicare a prezentei norme.
● Anexele cuprind formularele de declaraflii necesare implementærii schemei øi
convenflia-cadru de contragarantare.
Procedura de desfæøurare a activitæflii de contragarantare de cætre FRC, reglementeazæ în detaliu derularea activitæflii de acordare, monitorizare øi platæ a contragaranfliilor, atribufliile øi responsabilitæflile direcfliilor øi compartimentelor FRC în legæturæ cu

●
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operafliunile de contragarantare, urmærirea încadrærii în plafoanele øi subplafoanele maxime aprobate, evidenfla øi raportarea ajutorului de minimis, regimul øi circuitul documentelor.

B. REGLEMENTÆRI EUROPENE
Tratatul privind funcflfliionarea Uniunii Europene (în special, art. 107 – 108
øi anexa I) defineøte mæsurile de ajutor de stat øi prevede regimul lor juridic
în Uniune, atribufliile Comisiei în legæturæ cu autorizarea, monitorizarea øi controlul
ajutoarelor de stat, precum øi mæsurile pe care este abilitatæ sæ le adopte pentru a asigura compatibilitatea acestora cu piafla unicæ europeanæ; anexa I enumeræ categoriile de
produse ce constituie rezultat al activitæflii de producflie primaræ de produse agricole, supusæ în Comunitate unui regim special de ajutor ca urmare a riscurilor crescute ca în acest sector, chiar niveluri mai scæzute ale ajutorului sæ denatureze concurenfla pe piafla
unicæ.

●

Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 øi 88 din Tratatul
CE ajutoarelor de minimis, cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2007 øi pânæ
la 31 decembrie 2013, potrivit cæruia este definit ajutorul de minimis, sunt stabilite condifliile øi plafoanele valorice în cadrul cærora poate fi acordat, obligafliile statelor membre privind determinarea nivelului de ajutor de minimis de care poate beneficia o întreprindere øi regulile de monitorizare a acestuia.

●

Regulamentul CE nr. 1.535/2007 privind aplicarea articolelor 87 øi 88 din
Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producfliei de produse agricole, cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2008 øi pânæ la 31 decembrie 2013, reglementeazæ, în principiu, aceleaøi elemente de referinflæ ca øi regulamentul de minimis anterior menflionat, cu precizarea cæ plafoanele valorice ale ajutorului de minimis sunt mult
mai scæzute øi, în plus, se prevede un plafon anual pe flaræ al ajutorului de minimis din
sectorul producfliei primare de produse agricole, care trebuie respectat de fiecare stat
membru;

●

Comunicarea CE nr. 155/2008 cu privire la aplicarea articolelor 87 øi 88
din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formæ de garanflii, cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2010, se aplicæ indiferent dacæ garanflia este adresatæ direct
unui împrumutætor sau unui garant de prim nivel – fiind, în acest caz, o contragaranflfliie.
Comunicarea prevede criteriile ce orienteazæ Comisia atunci când evalueazæ compatibilitatea cu regulile ajutorului de stat a garanfliilor individuale øi sistemelor de garanflii, nivelurile primelor de garantare “safe harbour” ce trebuie percepute beneficiarilor pentru ca garanflia sæ nu constituie ajutor de stat, precum øi celelalte criterii care
exclud existenfla ajutorului, regulile de determinare a elementului de ajutor din garan-

●
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fliile individuale øi sistemele de garanflii, condifliile care asiguræ compatibilitatea ajutorului cu piafla unicæ øi obligafliile de raportare ale statelor membre.
Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea øi restructurarea
întreprinderilor aflate în dificultate, cu aplicabilitate de la 10 octombrie
2004 pânæ la 09 octombrie 2012, prevæd criteriile de calificare a unei întreprinderi ca
fiind în dificultate øi, în acest mod, constituie o normæ completatoare a regulamentelor
øi comunicærii sus-menflionate, care exclud în mod explicit de la beneficiul lor întreprinderile aflate în dificultate.

●

Acordul Basel III. Rolul Comitetului Basel pentru Supraveghere Bancaræ
(BCBS – Basel Committee on Banking Supervision) a fost sæ promoveze
întærirea capitalului institufliilor de credit øi stabilitatea sistemului bancar global chiar
de la înfiinflarea sa.
Prin prisma experienflei nefaste a crizei economico-financiare, în speflæ a problemelor create de inovafliile institufliilor de credit øi lejeritatea în promovarea unor noi
produse øi servicii pe fondul inexistenflei unui capital de înaltæ calitate care sæ poatæ absorbi pierderile, Comitetul de la Basel de Supraveghere Bancaræ, prin noile recomanBasel III”, impune introducerea unor standarde globale minime pentru
dæri numite “B
mæsurarea øi controlul riscului de lichiditate øi cere totodatæ bæncilor, în perioada 2015
– 2019, triplarea rezervele de capital de calitate superioaræ, pânæ la o ratæ de adecvare
de 7%.
Cerinfla de bazæ a acordului Basel III este întærirea capitalului bancar, a lichiditæflii
institufliilor de credit øi a relafliei de afaceri între institufliile de credit øi clientela bancaræ,
care, prin folosirea creditului în limite rezonabile de risc, sæ dezvolte creaflia monetaræ
øi sæ contribuie la stabilitatea financiaræ.

●
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1. INTRODUCERE
ECHIPA de specialiøti formatæ din membrii Directoratului FRC øi colaboratori de
notorietate din domeniul financiar-bancar øi academic, sub coordonarea Consiliului de
Supraveghere al FRC, a elaborat Strategia Fondului Român de Contragarantare pentru
perioada 2011 – 2013 cu proiecflii pânæ în anul 2015, punând în evidenflæ urmætoarele
elemente de referinflflææ:
a) realizarea unor studii de specialitate ca prerogative ale Documentului de fundamentare øi ale celui strategic, consolidate pe temeiul Strategiei Europa 2020 a Strategiei guvernamentale privind dezvoltarea sectorului IMM pânæ în anul 2013 a Programului Naflional de Reformæ 2011-2013 precum øi ale Strategiei fiscal bugetare pe termen mediu 2012 – 2014;
b) definirea obiectivului general øi a obiectivelor prioritare ale proiectului;
c) identificarea mæsurilor acflfliiunilor øi mijloacelor de atingere a acestora, cu aplicaflie distinctæ pentru etapa 2011 – 2012, în care abordarea vizeazæ cu preponderenflæ
depæøirea crizei øi respectiv pentru intervalul 2012 – 2013 în care obiectivele prioritare
au în vedere reluarea creøterii economice øi îmbunætæflirea mediului de afaceri. Drept
consecinflæ proiecflfliia pentru orizontul 2015 ca efect al demersului strategic 2011 – 2013,
are în vedere elementele calitative ale dezvoltærii economice bazatæ pe creøterea economicæ inteligentæ, durabilæ øi favorabilæ incluziunii, având ca suport esenflial accesul
la finanflare øi absorbflia fondurilor europene prin dezvoltarea capacitæflii de garantare øi
contragarantare.
Mæsurile pe termen scurt încurajeazæ IMM pentru accesarea de fonduri europene
øi accesul la finanflare prin intermediul schemelor de minimis, microfinanflare, precum
øi prin implementarea de noi instrumente de finanflare. În ceea ce priveøte mæsurile pe
termen mediu øi lung, pentru sprijinirea sectorului IMM se are în vedere: dezvoltarea
culturii antreprenoriale; sprijin pentru internaflionalizarea afacerilor; pentru creøterea
competitivitæflii, prin susflinerea IMM inovatoare specializate în produse cu valoare adæugatæ mare; promovarea transferului tehnologic; sprijinirea structurilor pentru susflinerea
dezvoltærii afacerilor (incubatoare de afaceri, poli de creøtere, centre de afaceri etc.); stimularea capacitæflii firmelor de a crea, adæuga, capta øi refline valoarea în lanflul naflional
productiv; sprijin pentru diversificarea sectoarelor de activitate la nivel regional øi
local, susflinerea accesului întreprinderilor mici øi mijlocii la servicii de instruire øi consultanflæ.
Din perspectiva managerialæ, au fost identificate mæsurile øi acflfliiunile care au vo caflfliia consolidærii øi dezvoltærii instituflfliionale ale FRC, precum øi a mecanismelor øi
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instrumentelor pe care le utilizeazæ în plan operaflfliional cu o subliniere specialæ legatæ
de: ■ capitalizarea continuæ a Fondului Român de Contragarantare; ■ politicile în domeniul ajutorului de stat, inclusiv privind clarificarea aspectelor care vizeazæ restricfliile
øi condiflionærile acestuia pentru finanflarea exporturilor, agriculturii øi industriei alimentare, mobilitatea schemelor de contragarantare øi a profilului riscului; ■ predictibilitatea evaluærii pierderilor ca urmare a producerii riscului, nivelul øi dinamica gestiunii resurselor, precum øi a eficienflei procesului de contragarantare; ■ politicile de personal; ■ performanfla sistemului informatic de management al procesului de contragarantare; ■ dinamica øi mobilitatea relafliilor instituflionale ale FRC cu fondurile de garantare øi cu ceilalfli actori ai sistemului financiar øi bancar; ■ stimularea accesului la
schemele øi mecanismele europene de cogarantare øi contragarantare între care cooperarea cu FEI, cu Fondul de garantare pentru IMM øi Fonduri de inovare øi dezvoltare
rapidæ, prin cadrul Programului pentru inovare øi competitivitate/CIP (2007 – 2013) øi
elementele lui succesoare;
d) sub aspect tehnic øi metodologic, construcflia strategiei s-a bazat pe evaluarea
stærii de fapt a condiflfliiilor interne ale mediului economic, financiar øi bancar în care îøi
desfæøoaræ activitatea FRC, analiza SWOT a procesului de funcflionare øi afirmare al
managementului FRC în primul an de activitate, analize comparative privind mecanismele øi instrumentele de contragarantare uzitate în flærile membre UE, sustenabilitatea
øi predictibilitatea politicilor publice în domeniul ajutorului de stat, capacitatea de reacflie a instrumentelor de garantare øi contragarantare la absorbflia fondurilor structurale,
relansarea economicæ, pæstrarea øi dezvoltarea locurilor de muncæ;
e) în planul comunicærii øi al transparenflfleei, procesul de elaborare a proiectului strategiei s-a bazat pe colaborarea cu reprezentanflii MECMA, Ministerul Finanflelor Publice, Fondurile de garantare, mediul de afaceri, ANIPPIMM, Banca Naflionalæ, ARB,
Institutul Bancar Român, Organisme Europene de specialitate, Consiliul Concurenflei,
Mediul academic øi Universitar øi alte autoritæfli øi instituflii de interes. Un important rol
în identificarea acfliunilor, mæsurilor øi a modalitæflilor de soluflionare a acestora l-au
avut întâlnirile realizate cu reprezentanflii sistemului bancar, ai IMM, ai societæflilor de
consultanflæ øi ai notabilitæflilor mediului academic.
Pe de altæ parte, scenariul tehnico-metodologic de elaborare propriu-zisæ a
strategiei FRC a implicat mai multe secvenflflee, dupæ cum urmeazæ:
a) definirea viziunii FRC,
b) stabilirea misiunii institufliei,
c) stabilirea obiectivului general, precum øi a obiectivelor prioritare pentru perioada 2011 – 2013;
d) precizarea modalitæflilor de realizare a obiectivelor;
e) dimensionarea resurselor ce urmeazæ a fi angajate în realizarea obiectivelor;
f) precizarea termenelor;
g) articularea acestor componente în configuraflia de ansamblu a strategiei FRC;
h) elaborarea abordærilor integratoare, anuale øi a politicilor de etapæ.

■
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Prin intermediul acestora sunt valorificate în cel mai eficient mod cu putinflæ, informafliile furnizate de fundamentele studiilor la care s-a fæcut referire, respectiv:
■ Politicile publice în domeniul IMM øi al mediului de afaceri în contextul viziunii strategice de dezvoltare a României din perspectiva 2020 – oferæ informaflii referitoare la:
– prioritæflile dezvoltærii României în contextul Strategiei Europa 2020;
– principalele prioritæfli ale dezvoltærii sectorului IMM în perioada 2010 –
2013, aøa cum rezultæ din Strategia Guvernamentalæ pentru sectorul IMM;
– accesul la finanflare al IMM româneøti (diversificarea instrumentelor financiare pentru sprijinirea dezvoltærii sectorului IMM, sporirea accesibilitæflii fondurilor de microcreditare, consolidarea sistemului de fonduri de garantare pentru IMM cu acfliuni specifice în care este implicat øi FRC, concretizate în capitalizarea continuæ a acestuia, stimularea accesului la schemele
europene de cogarantare sau contragarantare);
■ Politici øi instrumente în domeniul ajutorului de stat în România øi flflæærile membre ale Uniunii Europene – pune la dispoziflia managementului FRC informaflii cu privire la:
– experienfla europeanæ în ceea ce priveøte ajutorul de stat;
– mecanismele øi instrumentele specifice ajutorului de stat în România;
– ajutorul acordat IMM (ajutoare de valoare micæ, “minimis” øi garanflii de stat);
– impactul ajutorului acordat IMM asupra FRC;
■ Politici, mecanisme øi instrumente de garantare øi contragarantare în flærile membre ale Uniunii Europene – “vine” cu informaflii referitoare la:
– fondurile øi mecanismele de garantare din flærile UE øi Turcia;
– mecanismele de contragarantare din flærile UE øi Turcia;
– impactul politicilor, mecanismelor øi instrumentelor de garantare øi contragarantare a FRC (tendinfle în domeniu, programe speciale care sæ faciliteze
accesul IMM la finanflare – CIP, JEREMIE, JASMINE, EPMF);
■ Evoluflfliia pe termen scurt øi mediu a sistemului financiar-bancar din România øi
flflæærile membre ale Uniunii Europene – asiguræ informaflii privind:
– funcflionarea sistemului financiar european;
– fondurile de garantare a creditelor în UE;
– sistemul financiar øi fondurile de garantare a creditelor în România;
– evoluflii comparative ale riscurilor în UE (calitatea activelor bancare, riscul
de lichiditate, gradul de acoperire a riscurilor bancare, profitabilitatea activitæflii bancare în UE);
– impactul asupra creditærii IMM, garantærii øi contragarantærii;
■ Fondurile de garantare øi sistemul IFN din România – aduce noutæfli în ceea ce
priveøte:

■
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– particularitæflile constructive øi funcflionale ale fondurilor de garantare din
România, în special ale FNGCIMM;
– strategia celui mai important fond de garantare din România – FNGCIMM;
– implicafliile mutafliilor strategice din zona FNGCIMM asupra FRC;
– mecanismele de garantare din România;
– eficienfla activitæflii de garantare;
■ Analiza SWOT a Fondului Român de Contragarantare – oferæ fundamentele
manageriale øi economice “interne”, necesare elaborærii strategiei FRC, respectiv:
– matricea SWOT (puncte forte manageriale øi economice, puncte slabe manageriale øi economice, oportunitæfli øi ameninflæri);
– potenflialul de viabilitate managerialæ øi economicæ al FRC;
– recomandærile strategico-tactice de amplificare a potenflialului de viabilitate;
– tipul de strategie recomandat FRC pentru perioada 2011 – 2013;
■ Instrumente specifice sistemului financiar-bancar privind transparenflflaa, promovarea øi diseminarea activitæflfliii øi mecanismelor acestora (sintezæ a douæ abordæri cu tematicæ legatæ de sistemul bancar) – aduce în prim plan informaflii referitoare la:
– asigurarea transparenflei în domeniul garantærii creditelor;
– aspecte privind promovarea øi diseminarea activitæflii de garantare øi contragarantare;
– implicaflii asupra garantærii øi contragarantærii;
■ Componentele legislative – dinamica øi impactul acestora pentru sistemul garantærii øi contragarantærii – evidenfliazæ informaflii cu privire la:
– prevederile normative în domeniul garantærii øi contragarantærii în România;
– reglementærile UE øi impactul acestora asupra garantærii din România.
Premisele care au fost avute în vedere în procesul de elaborare efectivæ a
strategiei FRC subliniazæ specificitatea demersului, astfel:
■ FRC se aflæ în faza de creøtere (dacæ ne raportæm la ciclul firesc al evolufliei
unei organizaflii: demarare – creøtere – maturitate – declin), iar strategia ce se impune
nu poate fi decât una de dezvoltare. Întrepætrunderea variabilelor exogene øi endogene
trebuie sæ accentueze deopotrivæ aspectele cantitative øi calitative ale activitæflilor Fondului, astfel încât:
– creøterea performanflelor manageriale de ansamblu øi la nivel de subsisteme ale managementului sæ se situeze la cote superioare øi sæ fie capabile
de performanfle economice;
– flintele sæ fie superioare ca nivel;
– aspectele cantitative sæ fie însoflite de o îmbunætæflire considerabilæ a performanflelor calitative;
■ interesele economice ale principalilor stakeholderi trebuie sæ se regæseascæ, direct
sau indirect, în strategia FRC; avem în vedere, în primul rând, proprietarii (MECMA øi

■

121

Strategia Fondului Român de Contragarantare 2011 – 2013

Fundaflia Post-Privatizare), managerii (Directoratul, Consiliul de Supraveghere), sala riaflfliii øi, de asemenea, statul, fondurile de garantare, bæncile creditoare, IMM;
■ asigurarea unei dinamici susflfliinute a procesului strategic, deoarece nici o variantæ de strategie, adoptatæ øi aplicatæ, nu este intangibilæ, pe intervalul de timp la care
se referæ. Comportamentul dinamic al managementului FRC trebuie sæ fie o caracteristicæ definitorie pe parcursul celor 3 ani ai strategiei, orice modificare în mediul intern
øi/sau extern al FRC solicitând schimbæri strategice de o mai micæ sau mai mare anverguræ. Flexibilitatea strategiei se impune ca ræspuns la dinamica schimbærilor ce pot interveni în reglementærile UE øi naflionale în materie de contragarantare/garantare, în sistemul financiar-bancar românesc, în funcflionalitatea sectorului IMM etc. Ritmul rapid
de receptare øi inserare a acestor schimbæri în strategia FRC va conduce, cu siguranflæ,
la o mai bunæ øi solidæ poziflionare a acestuia în sistemul institufliilor de garantare/contragarantare din România;
■ strategia trebuie sæ reflecte multidimensionalitatea FRC, adicæ aceasta trebuie
sæ aibæ concomitent o dimensiune managerialæ, economicæ, socio-culturalæ øi tehnicæ.
Evident, caracteristicile de naturæ managerialæ øi economicæ sunt prioritare;
■ strategia FRC va lua în considerare caracteristicile internaflfliionale ale legæturilor
sale cu institufliile din Uniunea Europeanæ, la care este afiliat øi de al cæror sprijin logistic beneficiazæ. Aceasta nu poate fi elaboratæ performant în afara conexiunilor cu organismele de garantare/contragarantare din UE øi flærile membre øi, evident, în afara
strategiei EUROPA 2020, ale cærei reglementæri vizeazæ cu prioritate sectorul IMM øi
accesul la finanflare;
■ în sfârøit, nu trebuie neglijatæ infuzia de “nou” managerial, economic øi financiar pe care o aduce transferul internaflional de know-how, precum øi “bunele practici”
în materie de contragarantare, facilitate de benchmarking.
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2. VIZIUNEA FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE
ÎMBUNÆTÆfiIREA accesului la finanflare al IMM, prin preluarea unei pærfli din
riscul asumat de fondurile de garantare øi, prin aceasta, sprijinirea funcflionærii sustenabile a pieflei financiar – bancare din România este în continuare componenta majoræ
care determinæ coordonatele viziunii Fondului Român de Contragarantare. Prin activitatea FRC se asiguræ sporirea încrederii bæncilor øi a altor categorii de finanflatori în
soliditatea øi solvabilitatea fondurilor de garantare precum øi în general a pieflei financiare în procesul de dezvoltarea a sectorului IMM øi a mediului de afaceri, cu implicaflii
directe asupra pæstrærii locurilor de muncæ, creøterea producfliei øi serviciilor, absorbfliei
fondurilor europene, atenuarea øi eliminarea efectelor crizei øi reluarea procesului de
creøtere economicæ.
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3. MISIUNEA FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE
ÎN PREZENT Fondul Român de Contragarantare are ca unic obiect de activitate
contragarantarea garanfliilor acordate de fondurile de garantare, persoane juridice române, pentru creditele øi alte instrumente de finanflare obflinute de întreprinderile mici
øi mijlocii de la institufliile de credit øi alte instituflii financiare nebancare.
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate, FRC intræ în relaflii directe cu
fondurile de garantare øi indirecte cu bæncile øi întreprinderile mici øi mijlocii, asigurând contragarantarea prin mecanisme specifice. Strategia FRC 2011 – 2013
cu proiecflii din perspectiva 2015 vizeazæ, însæ, cu prioritate, modernizarea, dezvoltarea
øi diversificarea obiectului sæu de activitate în scopul up-gradærii misiunii sale pentru a
putea ræspunde cerinflelor ce vizeazæ Strategia Europa 2020.

❑

Luând în considerare Strategia Guvernamentalæ pentru dezvoltarea sectorului IMM pânæ în anul 2013, precum øi celelalte documente relevante ale
programului de reformæ øi flfliinând seama de premisele, viziunea, fundamentele øi misiunea instituflfliiei relevate în documentul de fundamentare øi elementele strategice de referinflæ aprobate de Consiliul de Supraveghere la propunerea Directoratului FRC, în luna
octombrie 2010 s-a putut asigura elaborarea în termeni realiøti a Strategiei Fondului
Român de Contragarantare cu urmætoarele caracteristici:
a) perioada vizatæ: 2011 – 2013 cu proiecflii din perspectiva 2015;
b) sfera de cuprindere: globalæ – vizând ansamblul componentelor procesuale øi
structural-organizatorice a FRC;
c) dinamica obiectivelor: de dezvoltare øi modernizare – cu accent pe aspectele
calitative, inovative, cantitative øi de eficienflæ;
d) natura obiectivelor øi a principalelor abordæri: ofensivæ øi managerialæ.

❑
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4. OBIECTIVUL STRATEGIC GENERAL
PERFECfi
fiIIONAREA, dezvoltarea, diversificarea inovativæ øi modernizarea mecanismelor øi instrumentelor de contragarantare în scopul creøterii rolului Fondului
Ro mân de Contragarantare în procesul de facilitare a accesului la finanflflaare a întreprinderilor mici øi mijlocii.
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5. OBIECTIVELE PRIORITARE (SINTEZÆ)
I. 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.
II. Perfecflionarea schemelor de ajutor øi a normelor de aplicare ale acestora în corelaflie cu dinamica legislafliei europene øi naflionale în materia ajutorului de stat.
III. 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.
IV. Dezvoltarea øi diversificarea capacitæflii de operare a FRC prin asumarea unor
mecanisme de contragarantare în condiflii de piaflæ, accesul la scheme øi finanflæri europene øi participarea la capitalul unor instituflii de finanflare a IMM.
V. 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 AECM în scopul asumærii instrumentelor de
bune practici øi a experienflelor relevante pe plan european øi internaflional.
VI. Realizarea øi dezvoltarea unui sistem de servicii informatice privind instrumente, mecanisme øi consultanflæ în domeniul contragarantærii, garantærii øi accesului la
finanflare a IMM.
VII. Dezvoltarea øi diversificarea comunicærii øi a relafliilor instituflionale cu fondurile de garantare, bæncile, mediul de afaceri, presæ øi autoritæflile publice în scopul cunoaøterii conflinutului øi a dinamicii mecanismelor øi instrumentelor de operare ale FRC.
VIII. Perfecflionarea managementului FRC, îmbunætæflirea formærii continue a personalului øi obflinerea recunoaøterii calitæflii în procesul de operare.
IX. Consolidarea gestiunii economice proprii, asigurarea capacitæflii de platæ a FRC
pentru efectele ce decurg din producerea riscului øi îmbunætæflirea logisticæ a FRC.
X. Modernizarea øi perfecflionarea cadrului normativ privind organizarea øi funcflionarea FRC în scopul creøterii impactului activitæflii în contragarantare în susflinerea
accesului la finanflare a IMM.
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6. OBIECTIVELE PRIORITARE, ACfi
fiIIUNILE, MÆSURILE
ØI MODALITÆfi
fiIILE DE REALIZARE
OBIECTIVUL PRIORITAR I
Dezvoltarea accesului la finanflflaare a IMM prin creøterea numærului øi a volumului
de contragaranflfliii, a numærului IMM beneficiare øi a locurilor de muncæ susflfliinute sau
nou-înfiinflflaate

Context
UNA DIN PROBLEMELE majore cæreia IMM trebuie sæ-i facæ faflæ în condifliile
efectelor crizei economice o reprezintæ accesul la finanflflaare, constrângere de rezolvarea
cæreia depinde însæøi relansarea creøterii economice. Îndatorarea totalæ a IMM de la
institufliile financiare (bænci øi IFN, autohtone øi din stræinætate) a crescut de aproape 3
ori în ultimii 5 ani (decembrie 2006 – septembrie 2010). Raportat la PIB, stocul datoriei IMM a ajuns la circa 25%.
Îndatorarea IMM totalizeazæ circa 128 miliarde lei øi provine de la urmætorii creditori: bænci autohtone (56%), IFN din România (10%) øi creditori
externi (34%). De la debutul crizei în România, finanflarea de la intern a IMM s-a diminuat datoritæ reducerii semnificative a expunerilor IFN.
Pe de altæ parte, portofoliul bancar aferent creditærii IMM s-a deteriorat semnificativ. Rata creditelor neperformante s-a majorat (de la 0,8%, la aproape 15%, decembrie 2007 – septembrie 2010). Creditele pentru finanflarea stocurilor øi pentru echipamente au cea mai mare ratæ a restanflelor (18,5%, septembrie 2010). Creditele de trezorerie contractate de IMM înregistreazæ o ratæ importantæ de neplatæ (15,5%, septembrie 2010). De asemenea, au fost înæsprite standardele de creditare pentru IMM, ca urmare a aøteptærilor bæncilor în ceea ce priveøte situaflia economicæ generalæ, riscului asociat sectorului economic în care activeazæ întreprinderile øi celui asociat colateralului.

■

Creditul bancar acordat IMM însumeazæ 72 miliarde lei (septembrie 2010),
în creøtere cu peste 40% faflæ de decembrie 2007. Creditarea IMM reprezintæ circa 70% din creditul acordat tuturor companiilor nefinanciare (IMM øi corporaflii), procent care s-a menflinut relativ constant atât în perioada de expansiune economicæ (2007 – 2008), cât øi în cea de recesiune (2009 – 2011).
Numærul IMM care au avut acces la creditarea bancaræ a variat în ultimii ani. De
la debutul crizei se remarcæ o scædere a firmelor mici øi mijlocii care se finanfleazæ de
la bænci (sub 79.000, respectiv circa 13% din totalul firmelor active din România).

■
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În structuræ, creditul acordat IMM are urmætoarele caracteristici: ■ finanflarea în
valutæ este predominantæ (64%, septembrie 2010, în creøtere de la 55%, decembrie
2007), ■ existæ o distribuflie relativ echilibratæ a creditærii în funcflie de maturitæfli (termen scurt versus termen mediu øi lung) øi mærimea firmei (microîntreprinderi, mici øi
medii), dar cu o anumitæ tendinflæ în ultima perioadæ spre creditarea microîntreprinderilor,
■ finanflarea cea mai mare au primit-o IMM care activeazæ în comerfl, industrie øi imobiliare (cele din urmæ contabilizând øi cea mai mare dinamicæ în ultimii ani) øi ■ principala destinaflie a creditelor contractate de IMM este pentru nevoi de trezorerie.
Din perspectiva fondurilor de garantare a creditelor cu care FRC are convenflfliii de contragarantare, posibilele soluflii de îmbunætæflire a accesului la
finanflare a IMM se circumscriu mecanismelor øi instrumentelor deja existente (având
în vedere cæ nivelul efectului de pârghie al acestor fonduri este mic øi în scædere). Efectul de optimizare se poate manifesta prin schimbarea politicilor de garantare în cadrul
aceloraøi mecanisme øi instrumente folosite, respectiv:
■ susflinerea cu precædere a IMM din industrie øi agriculturæ, a IMM care genereazæ exporturi cu nivel tehnologic mediu øi ridicat sau cætre pieflele asiatice, a IMM
care au proiecte folosind fonduri europene øi a IMM din domeniul infrastructurii;
■ garantarea în special a creditelor IMM contractate pe termen mediu øi lung, în
monedæ naflionalæ;
■ analizarea oportunitæflii de includere a creditorilor externi în lista finanflatorilor
cu care se încheie contracte de cooperare, în condifliile în care este potenflat procesul de
schimbare structuralæ a economiei româneøti;
■ dezvoltarea oportunitæflilor de garantare øi contragarantare a microîntreprinderilor.

■

Pe de altæ parte, portofoliul bancar aferent creditærii IMM s-a deteriorat semnificativ. Rata creditelor neperformante s-a majorat (de la 0,8% la aproape
15%, decembrie 2007 – septembrie 2010). O parte a acestui rezultat nefavorabil se datoreazæ øi reacfliei bæncilor de a înæspri pro-ciclic condifliile de creditare, inclusiv prin
reducerea accesului firmelor la creditare, în paralel cu o scædere semnificativæ a cererii
de credit. Creditele în lei au o neperformanflæ mai mare comparativ cu cele în valutæ,
dar viteza de creøtere a restanflelor a fost în ultima perioadæ superioaræ pentru creditul
acordat în valutæ faflæ de cel în monedæ naflionalæ. Creøterea pe termen mediu a restrictivitæflii politicii monetare din zona euro ar putea accentua tendinfla.
Microîntreprinderile au fost cele care genereazæ cea mai mare ratæ a restanflelor
bancare (19,4% faflæ de 14,4, respectiv, 10,0%, întreprinderi mici, respectiv medii, septembrie 2010). De altfel, aversiunea la risc a bæncilor ræmâne ridicatæ øi în creøtere, în
general, faflæ de sectorul IMM øi, în special, faflæ de microîntreprinderi. În acest context,
majorarea finanflærii cætre acest segment poate fi interpretatæ øi ca o politicæ a bæncilor
de a prefera sæ sprijine cu lichiditæfli entitæflile, altfel pierderea ar fi posibil mai mare.
Creditele pentru finanflarea stocurilor øi pentru echipamente au cea mai mare ratæ

■
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a restanflelor (18,5%, septembrie 2010). La polul opus se aflæ creditele pentru finanflarea
operafliunilor de comerfl exterior (0,8%, septembrie 2010). Creditele de trezorerie contractate de IMM înregistreazæ o ratæ importantæ de neplatæ (15,5%, septembrie 2010).
Principalii factori care au determinat modificarea standardelor de creditare
pentru IMM sunt: ■ aøteptærile privind situaflia economicæ generalæ, ■ riscul
asociat industriei în care activeazæ compania øi ■ riscul asociat colateralului/garanfliei
solicitate. În cursul anului 2010 øi începutul anului 2011, modificarea ponderii creditelor neperformante în portofoliul bæncii a fost factorul care a pledat pentru o nouæ înæsprire a standardelor de creditare.
La rândul sæu, cererea de credite din partea IMM a fost în scædere de la momentul debutului crizei în România. În cele mai multe perioade, cererea s-a diminuat în valori superioare anticipærilor bæncilor. Cererea IMM pentru credite pe termen lung a cunoscut cea mai mare reducere.
Având în vedere considerentele menflionate øi în scopul îndeplinirii acestui obiectiv prioritar, Fondul Român de Contragarantare îøi propune sæ contribuie substanflial la
dezvoltarea accesului la finanflare a IMM, ca premisæ esenflialæ a relansærii economice,
astfel încât, la finele anului 2013, sæ atingæ un numær de circa 17.000 contragaranflii
acordate, 9.000 de IMM beneficiare cu efecte directe în creøterea gradului de ocupare
al forflei de muncæ.

■

Acflfliiunea 1.
Perfecflfliionarea cadrului de reglementare, a sistemului de operare cu fondurile de
garantare cu care FRC are încheiate convenflfliii de lucru în scopul simplificærii mecanismelor de acordare a contragaranflfliiilor øi adaptærii acestora cu mai mare operativitate la
dinamica cererii de finanflflaare a IMM

Mæsura a)
Analizarea, revizuirea øi redistribuirea plafoanelor de lucru øi implementarea mæsurilor necesare creøterii volumului øi a structurii calitative a portofoliului pe fiecare fond de garantare
Termen: anual pânæ la data de 30 noiembrie a anului precedent celui pe care se
încheie Convenfliile de lucru.
Indicatori: – nivelul øi structura expunerii FRC;
– structura øi volumul portofoliului de contragaranflii pe fiecare partener.
Buget: plafonul de operare al FRC.
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere øi Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: – creøterea numærului de IMM beneficiare de garanflii contragarantate;
– dinamica soldurilor contragaranfliilor acordate.
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Acflfliiunea 2.
Îmbunætæflfliirea øi perfecflfliionarea activitæflfliii de contragarantare în scopul creøterii
economice în mediul rural

Mæsura a)
Cooperarea cu Ministerul Agriculturii øi Dezvoltærii Rurale pentru alocarea
plafonului de minimis necesar implementærii unei Norme specifice pentru
reglementarea acordærii contragaranflfliiilor care vizeazæ accesul la finanflflaare a
IMM din acest domeniu
Termen: 2011.
Indicatori: – numærul IMM din aceastæ categorie beneficiare de finanflæri contragarantate;
– volumul øi structura contragaranfliilor acordate.
Buget: –
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere øi Directoratul.
Implicaflfliii juridice: modificarea corespunzætoare a Ordinului nr. 1.364/2009 al ministrului economiei, comerflului øi mediului de afaceri.
Impact: creøterea numærului de IMM contragarantate din domeniul agriculturii
primare.

Mæsura b)
Încheierea convenflfliiei cadru cu fondurile de garantare pentru reglementarea
mecanismelor de contragarantare a IMM din domeniul agriculturii primare
Termen: 2011.
Indicatori: volumul øi structura contragaranfliilor acordate.
Buget: plafonul de contragarantare al FRC.
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere øi Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: creøterea performanflei øi a eficienflei sistemului de garantare øi contragarantare la consolidarea antreprenoriatului din domeniul agriculturii primare.

Mæsura c)
Stabilirea procedurilor FRC de implementare a sistemului de operare în vederea acordærii contragaranflfliiilor pentru IMM din domeniul agriculturii primare
Termen: 2011.
Indicatori: –
Buget: –
130

Documentul strategic

Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere øi Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: diversificarea mecanismelor øi a instrumentelor de operare a FRC øi creøterea contribufliei sale la finanflarea agriculturii primare.

Acflfliiunea 3.
Implementarea împreunæ cu Fondul Naflfliional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici øi Mijlocii a unei proceduri speciale privind aplicarea O.U.G. nr.
6/2011 privind stimularea înfiinflflæærii øi dezvoltærii microîntreprinderilor prin facilitarea
accesului la finanflflaare a tinerilor întreprinzætori

Mæsura a)
Elaborarea unei norme specifice pentru reglementarea acordærii contragaranflfliiilor pentru microîntreprinderile înfiinflflaate de întreprinzætorii debutanflflii
Termen: 2011.
Indicatori: – numærul microîntreprinderilor cu antreprenoriat tânær nou înfiinflat;
– volumul øi structura creditelor garantate øi contragarantate pentru întreprinzætorii tineri;
– cuantumul ajutorului de minimis acordat în condiflii facilitare maxime.
Buget: –
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere øi Directoratul.
Implicaflfliii juridice: vizeazæ prevederile convenfliei de lucru cu FNGCIMM.
Impact: – îmbunætæflirea accesului la finanflare a microîntreprinderilor;
– îmbunætæflirea demografiei IMM.

Mæsura b)
Adoptarea modificærilor la convenflfliia de lucru încheiatæ cu FNGCIMM în
scopul implementærii normei specifice dedicate contragarantærii microîntreprinderilor înfiinflflaate de întreprinzætori debutanflflii.
Termen: 2011.
Indicatori: – numærul microîntreprinderilor, cu antreprenoriat tânær, nou înfiinflate;
– volumul øi structura creditelor garantate øi contragarantate pentru
microîntreprinderile beneficiare;
– nivelul ajutorului de minimis acordat în condiflii speciale de facilitare.
Buget: –
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere øi Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
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Impact: acces la finanflare pentru microîntreprinderile înfiinflate de întreprinzætori
debutanfli.

Mæsura c)
Instituirea unui parteneriat instituflfliional cu Agenflfliia pentru Implementarea
Proiectelor øi Programelor pentru IMM (AIPPIMM) în vederea aplicærii
O.U.G. nr.6/2011.
Termen: 2011.
Indicatori: –
Buget: –
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: încheierea unui act juridic corespunzætor de colaborare cu
AIPPIMM.
Impact: îmbunætæflirea mediului antreprenorial øi a parteneriatului cu institufliile
publice responsabile.

Acflfliiunea 4.
Dezvoltarea instrumentelor øi a facilitæflfliilor de acces la finanflflaare a operatorilor privaflflii din domeniul protecflfliiei mediului, turismului, serviciilor sociale, meøteøugæreøti,
industriei culturale, media øi a celor ce asiguræ valorificarea oportunitæflfliilor locale

Mæsura a)
Realizarea unui studiu pentru identificarea structurii øi potenflfliialului productiv, precum øi a nevoilor de acces la finanflflaare a IMM din domeniile protecflfliiei
mediului, turismului, serviciilor sociale, meøteøugurilor, industriei culturale,
media øi a celor care asiguræ valorificarea oportunitæflfliilor locale
Termen: 2012.
Indicatori: – numærul øi structura beneficiarilor de contragaranflii din aceste domenii;
– numærul locurilor de muncæ pæstrate sau nou înfiinflate.
Buget: FRC 12.000 euro.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: diversificarea structurii øi creøterea volumului øi a structurii contragaranfliilor acordate de FRC.

Mæsura b)
Elaborarea unor norme specifice contragarantærii creditelor øi ale altor in strumente de finanflflaare pentru operatorii economici din domeniul protecflfliiei
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mediului, turismului, serviciilor sociale, meøteøugurilor, industriei culturale,
media øi a celor ce asiguræ valorificarea oportunitæflfliilor locale
Termen: 2012.
Indicatori: –
Buget: plafonul de operare al FRC.
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere øi Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: – creøterea accesului la finanflare a IMM din aceste domenii;
– diversificarea instrumentelor de operare ale FRC.

Mæsura c)
Adoptarea, dupæ caz, a modificærilor la convenflfliiile de lucru încheiate cu
fondurile de garantare în consecinflflaa acflfliiunii 4
Termen: 2012.
Indicatori: –
Buget: plafonul de operare al FRC.
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere øi Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: – creøterea accesului la finanflare a agenflilor economici din aceste domenii;
– diversificarea instrumentelor de operare ale FRC.

Acflfliiunea 5.
Creøterea ponderii microcreditærii în structura øi volumul portofoliului creditelor
garantate în condiflfliii contragarantate

Mæsura a)
Identificarea unui sistem de facilitæflflii øi a unor mecanisme simplificate de
acordare a contragaranflfliiilor pentru finanflflæærile care se situeazæ sub plafonul
de 25.000 Euro sau echivalent lei.
Termen: 2011.
Indicatori: volumul øi structura notificærilor contragaranfliilor.
Buget: plafonul de operare al FRC.
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere øi Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: creøterea numærului de IMM care acceseazæ microcreditele.

OBIECTIVUL PRIORITAR II
Perfecflfliionarea schemelor de ajutor øi a normelor de aplicare ale acestora, în co relaflfliie cu dinamica legislaflfliiei europene øi naflfliionale în materia ajutorului de stat
133

Strategia Fondului Român de Contragarantare 2011 – 2013

Context
ACORDAREA contragaranflfliiilor se face în baza unor scheme de ajutor de minimis, elaborate în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea
art. 107 øi 108 din Tratatul privind funcflionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis21), (denumit în continuare “Regulamentul de minimis”), reglementare care permite
statelor membre sæ aplice astfel de mæsuri de sprijin, færæ nici o formalitate prealabilæ
de notificare sau informare a Comisiei Europene.
Regulamentul de minimis permite ca, în cadrul unei scheme de garantare,
sæ fie facilitate solicitærile de finanflare pentru întreprinderi care nu se aflæ
în dificultate, dacæ solicitærile de finanflare sunt pânæ la valoarea de 1.500.000 euro/întreprindere, respectiv 750.000 euro pentru întreprinderile care îøi desfæøoaræ activitatea
în sectorul transportului rutier.
Acest regulament, ca de altfel øi celelalte reglementæri comunitare în domeniul
ajutorului de stat, sunt aplicabile pe perioade de timp determinate, la finele cærora – de
regulæ – Comisia le revizuieøte, flinând cont de experienfla acumulatæ, de noile condiflii
de piaflæ øi de politica sa în domeniul ajutorului de stat.
Astfel, actualul Regulament de minimis expiræ la 31 decembrie 2013, urmând a fi
emisæ o nouæ prevedere pentru urmætoarea perioadæ de programare financiaræ 2014 –
2020. Pânæ în prezent, numeroase state membre au solicitat Comisiei, cu ocazia întâlnirilor multilaterale de revizuire a altor prevederi comunitare în domeniul ajutoarelor
de stat, mærirea pragului de minimis de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru
întreprinderile care îøi desfæøoaræ activitatea în sectorul transportului rutier. Aceastæ solicitare se fundamenteazæ pe faptul cæ fie øi în cazul unei valori mai mari de 200.000
euro nu este afectatæ semnificativ concurenfla pe piaflæ øi, în plus, Comisia îøi poate concentra atenflia asupra cazurilor cu impact major asupra mediului concurenflial. Mai mult,
aceastæ majorare s-ar înscrie în principiile stabilite de Consiliul European, asumate de
Comisia Europeanæ, de împærflire a responsabilitæflii privind acordarea ajutoarelor de
stat între Comisie øi statele membre.

❑

Principalele orientæri comunitare de actualitate în domeniul ajutorului de
stat, prevæzute în Planul de acfliune privind ajutoarele de stat (“PAAS”),
adoptat de Comisie în anul 2005 sunt:
– ajutoare de stat mai pufline øi mai bine direcflionate;
– accent pe analiza economicæ rafinatæ;
– proceduri mai eficiente, mai bunæ aplicare, predictibilitate øi transparenflæ
sporite;
– responsabilitate partajatæ între Comisie øi statele membre.
La nivel comunitar, politica ajutorului de stat urmæreøte menflinerea unor reguli
echitabile în interiorul Pieflei unice, crearea unui cadru mai bun pentru susflinerea naflio-

❑

21)

Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/2006
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nalæ a cercetærii, inoværii øi antreprenoriatului, serviciilor economice de interes general
de înaltæ calitate, protecfliei mediului, precum øi coeziunii sociale øi regionale.
Pe cale de consecinflflææ, politicile în domeniu de la nivel naflional au ca obiective
generale: creøterea competitivitæflii operatorilor economici, reducerea decalajelor între
nivelul de dezvoltare al economiei româneøti øi al celei comunitare, reducerea disparitæflilor economico-sociale între regiuni, direcflionarea eficientæ a resurselor, fundamentarea politicii în domeniul ajutoarelor de stat pe o analizæ economicæ rafinatæ a impactului acestora øi aplicarea eficientæ a acquis-ului comunitar în materia ajutorului de stat.
Majoritatea schemelor de garantare europene, în care existæ øi pilonul de
contragarantare, se deruleazæ cu respectarea regulilor de ajutor de stat, în
special cu cele aplicabile ajutoarelor de minimis. Aceasta nu exclude însæ situaflfliia ca
sistemul de garantare øi contragarantare sæ poatæ opera øi în condiflfliii de piaflflææ, în absenflflaa
ajutorului de stat respectiv de minimis. Uneori, aceastæ situaflfliie este chiar de dorit, având
în vedere cæ reglementærile în domeniul ajutorului de stat impun numeroase restrângeri
atât în ceea ce priveøte aria potenflfliialilor beneficiari ce pot accesa schema, cât øi valo rile maxime ale garanflfliiilor/contragaranflfliiilor ce pot fi acordate.
În vederea adaptærii cadrului legislativ existent pentru a ræspunde cât mai bine realitæflilor din economia realæ, Comisia Europeanæ va solicita în viitor Statelor Membre
informaflii sistematice øi de largæ referinflæ, cu privire la efectele acordærii de ajutoare de
stat. fiinând cont de acestea, CE urmeazæ sæ facæ noi propuneri legislative, care vor fi
supuse dezbaterii publice, urmærind revizuirea legislafliei comunitare în domeniul ajutorului de stat, cu deosebire în ceea ce priveøte:
❑ ajutoarele de stat în contextul Schemei de comercializare a certificatelor de emisii – pânæ la sfârøitul anului;
❑ sectorul maritim øi al construcfliilor de nave – pânæ la sfârøitul anului;
❑ cercetare, dezvoltare øi inovare – pânæ la sfârøitul anului;
❑ serviciile de interes economic general – pânæ la sfârøitul anului;
❑ salvarea øi restructurarea institufliilor financiare;
❑ liniile directoare regionale;
❑ subvenfliile în favoarea producfliei de filme øi sectorului audiovizual;
❑ salvarea øi restructurarea firmelor aflate în dificultate;
❑ sectorul bancar;
❑ sectorul transportului aerian;
❑ sectorul comunicafliilor în bandæ largæ (broadband).

❑

Totodatæ, CE intenflioneazæ eficientizarea schimbului de informaflfliii cu Statele Membre în domeniul raportærii, prin introducerea unor sisteme de raportare online øi înlocuirea sistemului existent (fiøiere excell). În acest sens, se doreøte
ca, în viitor, toate Statele Membre sæ foloseascæ aceste noi sisteme informatice pentru
a transmite raportærile anuale în domeniul ajutorului de stat.

❑
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Având în vedere aceste obiective de politici publice, care vor direcfliona revizuirea cadrului reglementar privind ajutorul de minimis, precum øi evolufliile viitoare ale situafliei economice øi politice din Uniune øi eventualele reorientæri
în domeniul ajutorului de stat, perfecflfliionarea în dinamicæ a schemele de ajutor de minimis derulate de FRC constituie o prioritate, alæturi de identificarea øi a altor mecanisme
de contragarantare în condiflfliii de piaflflææ.
Atingerea acestui obiectiv strategic necesitæ implementarea de cætre FRC a unor
acfliuni øi mæsuri specifice øi o permanentæ cooperare cu organismele øi institufliile specializate din UE øi sistemul public românesc.

❑

Acflfliiunea 1.
Evaluarea gradului de armonizare a mecanismelor øi instrumentelor de contragarantare ale FRC cu practicæ europeanæ în domeniu, în vederea asumærii celor mai bune
practici privind acordarea de ajutoare de minimis sub formæ de contragaranflfliie

Mæsura a)
Realizarea unui studiu privind modalitæflflii alternative de determinare a echivalentului subvenflfliiei contragaranflfliiei øi perfecflfliionarea schemelor de ajutor
de minimis, pe aceastæ bazæ
Termen: 2012.
Indicatori: –
Buget: 20.000 euro.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: – creøterea impactului contragaranfliilor în facilitarea accesului la finanflare al IMM;
– creøterea performanflei, eficienflei øi randamentului FRC.

Mæsura b):
Investigarea limitelor øi a modului concret de determinare a nivelului restricflfliiilor în acordarea ajutorului de minimis pentru producflfliia primaræ agricolæ øi export, în vederea sporirii instrumentelor FRC de acordare a contragaranflfliiilor în acest domeniu
Termen: 2012.
Indicatori: –
Buget: –
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
136

Documentul strategic

Impact: – creøterea impactului contragaranfliilor în facilitarea accesului la finanflare al IMM active în producflia primaræ agricolæ øi export;
– creøterea performanflei, eficienflei øi randamentului FRC.

Mæsura c)
Evaluarea posibilitæflfliilor de sprijinire a sectorului pescuitului øi acvaculturii
la finanflflaare, prin contragarantarea instrumentelor de creditare ale fondurilor
de garantare care opereazæ pentru acest domeniu
Termen: 2013.
Indicatori: – numærul IMM din acest domeniu contragarantate;
– volumul øi structura contragaranfliilor acordate.
Buget: plafonul de operare al FRC.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: – creøterea accesului la finanflare al IMM care activeazæ în sectorul pescuitului øi acvaculturii;
– creøterea performanflei, eficienflei øi randamentului FRC.

Acflfliiunea 2
Recalibrarea în dinamicæ a sistemului de operare al FRC din perspectiva politici lor europene de reformare a intervenflfliiei statelor membre în materia ajutorului de stat

Mæsura a)
Armonizarea schemelor de ajutor de minimis în concordanflflææ cu dinamica legislaflfliiei europene în materia ajutorului de stat øi cu cerinflfleele de operare ale
FRC
Termen: 2013.
Indicatori: –
Buget: –
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere øi Directoratul.
Implicaflfliii juridice: restructurarea unor prevederi ale reglementærilor interne ale FRC.
Impact: perfecflionarea activitæflii FRC în conformitate cu prevederile naflionale øi
europene în domeniul ajutorului de stat.

OBIECTIVUL PRIORITAR III
Dezvoltarea øi flexibilizarea facilitæflfliilor oferite în procesul de acces la finanflflaare a
IMM pentru proiectele aflate în convergenflflææ cu Strategia Europa 2020, având ca obiective de referinflflææ creøterea inteligentæ, dezvoltarea durabilæ øi promovarea unei economii favorabile incluziunii sociale
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Context
UN SISTEM de inovare-cercetare-dezvoltare cuprinde, în general, instituflii øi entitæfli, care desfæøoaræ activitæfli în domeniul cercetærii øi dezvoltærii (mediul øtiinflific);
centre de transfer tehnologic øi companii care furnizeazæ servicii tehnologice cætre alte
întreprinderi (mediul tehnologic); companii inovatoare care formeazæ nucleul sistemului (mediul de afaceri) øi, în sfârøit, instituflii øi entitæfli care faciliteazæ finanflarea procesului de inovaflie (mediul financiar).
În România, conform legislafliei naflionale în vigoare, entitæflile care efectueazæ activitæfli de cercetare-dezvoltare sunt incluse în Sistemul naflional de
Cercetare-Dezvoltare, constituit din ansamblul unitæflilor øi institufliilor de drept public
øi de drept privat, cu personalitate juridicæ, care au în obiectul de activitate cercetareadezvoltarea.

■

La nivelul UE, documentul strategic prin care s-au stabilit obiectivele pentru dezvoltarea unei Europe competitive øi dinamice pânæ în anul 2010, este
Strategia Lisabona, document strategic agreat prin consensul statelor membre UE în cadrul Consiliului European de la Lisabona, în martie 2000. Strategia Lisabona, inifliatæ
ca un ræspuns la provocærile generate de globalizare, promoveazæ societatea bazatæ pe
cunoaøtere (“knowledge-based society”) øi a propus ca principal obiectiv pentru UE “de a
deveni cea mai competitivæ øi mai dinamicæ economie bazatæ pe cunoaøtere, capabilæ
de creøtere economicæ sustenabilæ, cu locuri de muncæ mai multe øi mai bune øi un grad
mai mare de coeziune socialæ”.
Strategia Lisabona a fost relansatæ în anul 2005, focalizându-se cu prioritate pe
creøtere øi locuri de muncæ (“growth and jobs”), iar ulterior, dat fiind evolufliile tot mai
complicate din ultimii ani, obiectivele privind dezvoltarea Europei au fost preluate øi
adaptate contextului actual, în cadrul noii Strategii Europa 2020 – “o strategie pentru
creøtere inteligentæ, ecologicæ øi favorabilæ incluziunii” – øi are corespondent în politicile publice naflfliionale potrivit Memorandumului de aprobare a României cu privire la Strategia Europa 2020 aprobat de Guvernul României.
Strategia Europa 2020 propune o nouæ viziune pentru economia socialæ de piaflæ
a Europei, în urmætorul deceniu, care sæ ajute la ieøirea din criza economicæ øi financiaræ øi sæ edifice o economie inteligentæ, durabilæ øi favorabilæ incluziunii, cu niveluri
ridicate ale ocupærii forflei de muncæ, productivitæflii øi coeziunii sociale. Noua agendæ
europeanæ propune flærilor membre flinte mæsurabile pentru 5 domenii de intervenflie, între
care cercetarea øi inovare ocupæ un loc de primæ importanflæ.

■

Intensitatea cercetærii-dezvoltærii în România (fondurile alocate exprimate
în procente din PIB) a fost de 0,48% din PIB în 2009, cu 0,10% mai puflin
decât în 2008 øi respectiv, cu 0,04% mai puflin decât în 2007. Aceste procente plaseazæ
România, împreunæ cu Slovacia, Cipru øi Letonia, pe ultimele poziflii în UE. Pe primele

■
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locuri ale clasamentului se aflæ Finlanda, Suedia øi Danemarca, acestea fiind singurele
flæri care au atins flinta stabilitæ, de 3% din PIB, pentru anul 2009, în Strategia Lisabona.
În ceea ce priveøte Planul Naflional pentru Cercetare Dezvoltare øi Inovare, 2007 – 2013,
obiectivul privind cheltuielile publice pentru CDI, la nivelul anului 2013, stabileøte un
procent de 1% din PIB.
Este general admis faptul cæ modul corect de a depæøi criza øi de a înscrie econo mia pe calea unei creøteri sustenabile øi echitabile din punct de vedere social este finan flflaarea inoværii în întreprinderi. În România, 29,8% dintre întreprinderile mici sunt inovatoare, în timp ce în clasa mijlocie 40,8% dintre firme sunt inovatoare, ponderea întreprinderilor inovatoare crescând la 59% în rândul companiilor mari, conform cercetærii
statistice a INS. De asemenea, în acelaøi interval, 19,7% din întreprinderi au fost inovatori tehnologici, introducând produse øi procese noi sau semnificativ îmbunætæflite, iar
13,6% au fost inovatori non-tehnologici, implementând metode noi în practicile de afaceri ale întreprinderilor, în organizarea locului de muncæ, în relafliile externe sau metode
noi de marketing. Cele douæ categorii de inovatori formeazæ întreprinderile inovatoare
a cæror pondere în totalul întreprinderilor analizate a fost de 33,3%. Numærul întreprinderilor non-inovatoare reprezintæ 66,7% øi aceasta se explicæ mai ales prin numeroasele
bariere øi constrângeri care stau în calea inoværii în societatea româneascæ.
În sintezæ, principalele constrângeri în calea inoværii se structureazæ astfel:
■ la întreprinderile mici: dominarea pieflii de cætre marile companii, lipsa de
personal calificat, lipsa finanflærii externe, lipsa fondurilor proprii, costurile ridicate ale
inovafliei; ■ la întreprinderi mijlocii: costurile ridicate ale inovafliei, dominarea pieflii de
cætre firmele mari, lipsa finanflærii externe, lipsa de personal calificat.
Este evident, deci, cæ finanflarea inoværii nu înseamnæ numai disponibilitatea resurselor financiare complementare. Înseamnæ øi abilitæfli de elaborare a proiectelor, de
analizæ a acestora øi furnizarea de expertizæ tehnicæ øi managerialæ complementaræ necesaræ pentru a dezvolta întreprinderile inovatoare nou create. Astfel, sunt necesare
eforturi în planul politicilor publice în domeniu, în vederea furnizærii abilitæflilor respective, a infrastructurii instituflionale øi a mediului economic, care sæ stimuleze øi sæ sprijine activitæflile private în domeniul inoværii, între care creditarea øi celelalte instrumente
asociate sau derivate acesteia trebuie sæ ocupe un rol mult mai semnificativ.

■

România s-a angajat în aplicarea prevederilor documentelor strategice europene vizând o creøtere inteligentæ, durabilæ øi favorabilæ incluziunii, prin
transpunerea obiectivelor acestora în cadrul Programului Naflional de Reformæ, actualizat recent, prin Memorandumul privind aprobarea pozifliei României asupra Strategiei
Europa 2020. În acest context, facilitarea finanflærii proiectelor de cercetare, dezvoltare
øi inovare este, pentru Fondul Român de Contragarantare øi, în egalæ mæsuræ, pentru
fondurile de garantare, o autenticæ provocare, sens în care ne propunem urmætoarele acflfliiuni øi mæsuri.

■
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Acflfliiunea 1.
Dezvoltarea øi diversificarea unor mecanisme øi instrumente dedicate creøterii ac cesului la finanflflaare a proiectelor care ræspund criteriilor vizate de Programul European
Competitivitate øi Inovare (CIP)

Mæsura a)
Elaborarea øi implementarea unei norme specifice privind stimularea finanflflæærii proiectelor din domeniul tehnologiei informaflfliiei, comunicaflfliiilor, energiei regenerabile, eficienflflææ energeticæ, activitæflflii inovative øi de antrepre no riat
Termen: 2012 – 2013.
Indicatori: – dinamica øi structura finanflærilor în domeniile menflionate;
– eficienfla proiectelor.
Buget: –
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere øi Directoratul.
Implicaflfliii juridice: vor viza promovarea unor noi reglementæri øi/sau restructurarea celor aflate în prezent în funcflie dupæ caz.
Impact: încurajarea øi stimularea creøterii competitivitæflii IMM în piafla internæ øi
cea europeanæ, protecflia mediului øi o mai mare incluziune socialæ.

Mæsura b)
Formularea unor propuneri pentru iniflfliierea de parteneriate cu Fondul European de Investiflfliii, prin programele acestuia dedicate susflfliinerii microîntreprinderilor, microfinanflflæærii etc., cum ar fi: Joint European Resources for Micro
to Medium Enterprises (JEREMIE), Joint Action to Support Microfinance
Institutions în Europe (JASMINE), European Progress Microfinance Facility (EPMF), precum øi cu alte instituflfliii financiare internaflfliionale, vizând
contragarantarea activitæflfliilor care privesc proiectele ce ræspund criteriilor
vizate de Programul European – Competitivitate øi Inovare (CIP) øi de Strategia Europa 2020
Termen: 2013.
Indicatori: numærul, structura øi volumul finanflærilor contragarantate.
Buget: –
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: dezvoltarea øi consolidarea afacerilor øi a antreprenoriatului IMM.
Observaflfliii: în funcflie de condiflionalitæflile FEI.
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Mæsura c)
Implementarea unui parteneriat specializat cu FEI pentru acordarea de contragaranflfliii, care acoperæ pânæ la 100% din valoarea garanflfliiei, pentru proiecte
inovative ale IMM
Termen: 2013.
Indicatori: numærul øi volumul contragaranfliilor acordate.
Buget: –
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: dezvoltarea structuralæ a capacitæflii de finanflare a proiectelor inovative a IMM.
Observaflfliii: în funcflie de condiflionalitæflii FEI.

Mæsura d)
Elaborarea øi implementarea unei norme specifice de contragarantare a investiflfliiilor de capital de risc, în cazul IMM inovative aflate în faza de start-up
sau de creøtere
Termen: 2013.
Indicatori: –
Buget: plafonul de contragarantare al FRC; contribuflie FEI.
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere øi Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: dezvoltarea øi diversificarea capitalizærii IMM øi creøterea numærului de
locuri de muncæ menflinute sau nou înfiinflate.
Observaflfliii: în funcflie de preluarea riscului asociat acestui tip de finanflæri de cætre
fondurile de garantare.

OBIECTIVUL PRIORITAR IV
Dezvoltarea øi diversificarea capacitæflfliii de operare a Fondului Român de Contra garantare, prin asumarea unor mecanisme de contragarantare în condiflfliii de piaflflææ, accesul la scheme øi finanflflææri europene øi participarea la capitalul unor instituflfliii de finanflflaare
a IMM

Context
LEGEA nr. 312/2009 de aprobare a O.U.G. nr. 23/2009 privind înfiinflarea Fondului Român de Contragarantare defineøte în mod explicit øi færæ echivoc obiectul de
activitate al institufliei astfel: la art. 1 alin (2) “Fondul are ca obiect unic de activitate
contragarantarea garanfliilor acordate de fondurile de garantare legal înfiinflate, persoane juridice române, pentru credite øi alte instrumente de finanflare contractate de întreprinderile mici øi mijlocii de la institufliile de credit øi alte instituflii financiare nebancare autorizate potrivit legii”. Øi în continuare la art. 1 alin (3) – “Fondul poate desfæ141
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øura øi alte activitæfli conexe, necesare øi subordonate realizærii obiectului sau unic de activitate”.
Pe aceastæ bazæ øi cu respectarea riguroasæ a legislafliei comunitare øi naflionale în domeniul ajutorului de stat, prin Ordin al ministrului economiei,
comerflului øi mediului de afaceri au fost stabilite condiflfliiile în care se acordæ contra garanflfliiile, normele øi procedurile interne privind mecanismele øi instrumentele de operare ale FRC, precum øi convenflfliiile-cadru cu fondurile de garantare, care s-au calificat
ca eligibile pentru contragarantarea garanfliilor acordate de acestea.
Aceste elemente de referinflæ privind sistemul de lucru al FRC au determinat øi vor
continua sæ defineascæ øi pe viitor procesul de structurare, afirmare øi consacrare a Fondului Român de Contragarantare în refleaua institufliilor financiare specializate în domeniul garantærii øi contragarantærii. Sub aspectul anvergurii Fondului, væzutæ din perspectiva îndeplinirii obiectului sæu unic de activitate, se poate afirma færæ teama de a
greøi cæ FRC reprezintæ deja, la scurtæ perioadæ de la înfiinflarea sa, principala instituflfliie
care asiguræ contragarantarea pentru sistemul fondurilor de garantare, cæ nivelul, volumul øi structura contragaranfliilor acordate în calitatea sa de furnizor de ajutor de stat
prin platforma de minimis dedicatæ IMM sunt relevante, moderne øi pe deplin adaptate
cerinflelor mediului românesc de afaceri øi aquis-ului comunitar. Se pune însæ o între bare fireascæ: cum poate instituflia FRC sæ se dezvolte øi sæ se diversifice în contextul
îndeplinirii funcfliei sale-obiectiv – aceea de a facilita în termeni inovativi accesul la finanflare a mediului de afaceri IMM? Ræspunsul nu este greu de oferit, dacæ avem în vedere cel puflin urmætoarele argumente:
❑ în România nu existæ o piaflflææ structuratæ care sæ implice competitiv institufliile
specializate în domeniul garantærii øi cu atât mai puflin cel al contragarantærii. Drept urmare, diversificarea obiectului de activitate al FRC având ca mizæ creøterea capacitæflii
sale de operare, dezvoltarea unei game specializate de servicii pentru operatorii IMM
în condifliile pieflei libere se impune cu necesitate, fiind aøteptatæ cu interes de reprezentanflii mediului de afaceri. Asemenea sugestii øi propuneri au fost formulate atât de cætre
unele fonduri de garantare, cât øi de cætre participanflii la seminariile organizate de FRC
în pregætirea prezentei Strategii;
❑ statisticile oficiale menflioneazæ o realitate deloc favorabilæ mediului IMM românesc, în ceea ce priveøte opfliunea antreprenoriatului acestora în legæturæ cu accesarea
de finanflæri pentru dezvoltare øi pentru ciclul de exploatare de la bænci øi alte instituflii de
finanflare. Numai 13 – 15% din IMM româneøti mizeazæ pe creditare, în timp ce în UE
procentul depæøeøte 70%;
❑ accesul la scheme de finanflflaare europene a mediului de afaceri românesc este cu
totul nesemnificativ. Cu excepflia unor programe puflin reprezentative ale FEI øi JEREMIE,
refleaua IMM româneøti nu beneficiazæ de instrumentele instituflionale europene specializate în domeniul finanflærii, proiectelor din cadrul Strategiei Europa 2020, plasamentelor sub formæ de credite subordonate øi capital de risc sau pentru formule integrate de

❑
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garantare øi contragarantare. Este de datoria institufliilor de garantare øi a Fondului Român de Contragarantare de a promova øi dezvolta parteneriatul cu operatorii specializafli din UE, în scopul facilitærii accesului la finanflare pentru dezvoltarea øi creøterea
ponderii øi participærii acestora la îndeplinirea obiectivelor asumate la nivelul UE øi de
România prin politicile comunitare de convergenflæ øi Programul Naflional de Reformæ
2011 – 2013;
❑ prin politicile publice menite sæ asigure dezvoltarea accesului la finanflare, în
mod special Strategia Guvernamentalæ pentru dezvoltarea sectorului IMM pânæ în anul
2013, sunt prevæzute o serie de mæsuri øi acflfliiuni concrete pentru diversificarea øi dezvoltarea instrumentelor de garantare øi contragarantare øi înfiinflarea de noi structuri menite sæ îmbunætæfleascæ øi sæ consolideze instrumentele de finanflare;
❑ practicile europene, cum sunt, spre exemplu, cele din Spania, Franfla, Italia,
Portugalia, Belgia, Olanda, Germania øi Slovenia, dovedesc cæ diversificarea mecanismelor øi modalitæflilor de operare ale institufliilor de garantare øi contragarantare este o
cale consacratæ în procesul de perfecflionare, eficientizare øi creøtere a vizibilitæflii acestora în refleaua operatorilor de pe piafla creditului øi în arhitectura sistemului instituflional al garantærii/contragarantærii øi finanflærii mediului de afaceri. Implicarea FRC în
acest proces, cu deosebire vizând participarea la capitalul øi oportunitatea de afaceri ale
unor astfel de instituflii, øi diversificarea mecanismelor specifice contragarantærii care
vizeazæ activitæflile conexe øi subordonate obiectului sæu principal de activitate sunt cel
puflin tot atâtea motive de creøtere calitativæ a Fondului Român de Contragarantare în
viitor.
Atingerea acestui obiectiv strategic impune implementarea de cætre FRC a
unor acfliuni, mæsuri øi proiecte relevante, consistent inovative, modificæri de
ordin legislativ øi normativ øi o bunæ cooperare cu organismele øi institufliile specializate
din UE øi sistemul public românesc, pe care le prezentæm în continuare.

❑

Acflfliiunea 1.
Asumarea de cætre Fondul Român de Contragarantare a unor instrumente de operare pentru întreprinzætorii privaflflii care nu sunt IMM øi introducerea în obiectul de ac tivitate a instituflfliiei cogarantærii cu luarea în considerare a mecanismelor de operare în
condiflfliii de piaflflææ

Mæsura a)
Capitalizarea suplimentaræ a FRC dedicatæ acestor misiuni noi øi instituirea
de mecanisme specifice de operare øi gestionare
Termen: 2013.
Indicatori: volumul øi structura activitæflilor de contragarantare øi cogarantare.
Buget: 20 milioane euro.
Responsabilitæflflii: AGA øi Consiliul de Supraveghere.
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Implicaflfliii juridice: promovarea unui act normativ cu putere de lege pentru amendarea corespunzætoare a prevederilor Legii nr. 312/2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 23/2009 pentru înfiinflarea Fondului
Român de Contragarantare.
Impact: – îmbunætæflirea accesului la finanflare a mediului de afaceri;
– diversificarea instrumentelor de operare al FRC;
– creøterea veniturilor FRC din activitatea de exploatare.

Mæsura b)
Accesarea de fonduri gestionate de instituflfliii europene în vederea iniflfliierii unor
activitæflflii de cogarantare
Termen: 2013.
Indicatori: gradul de preluare a riscului contragarantærii prin aceste instrumente.
Buget: 30 milioane euro, din bugetul institufliilor europene partenere potenfliale.
Responsabilitæflflii: AGA, Consiliul de Supraveghere, Directoratul.
Implicaflfliii juridice: modificæri corespunzætoare în legislaflie.
Impact: consolidarea instituflionalæ, patrimonialæ øi a sistemului de operare a FRC
în procesul de facilitare a accesului la finanflare a mediului de afaceri.
Observaflfliii: existæ condiflionalitæfli øi bariere legate de opfliunea unor instituflii europene specializate privind dezvoltarea în România a unor astfel de oportunitæfli.

Acflfliiunea 2.
Participarea Fondului Român de Contragarantare la capitalul øi oportunitæflfliile de
afaceri ale unor instituflfliii specializate în dezvoltarea accesului la finanflflaare øi capitalizare
a IMM nou înfiinflflaate, inovative øi în creøtere

Mæsura a).
Participarea Fondului Român de Contragarantare la înfiinflflaarea unui fond de
risc pentru îmbunætæflfliirea øi diversificarea finanflflæærii IMM
Termen: 2011 – 2012.
Indicatori: –
Buget: FRC, din surse de la buget prin capitalizarea suplimentaræ a FRC.
Responsabilitæflflii: AGA øi Consiliul de Supraveghere.
Implicaflfliii juridice: modificarea corespunzætoare a Legii nr. 312/2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 23/2009 privind înfiinflarea FRC.
Impact: îmbunætæflirea sistemului instituflional pentru sprijinirea finanflærii IMM øi
protejarea afacerilor.
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Mæsura b)
Realizarea unui studiu øi implementarea oportunitæflfliilor øi mæsurilor ce vor
rezulta din acesta, în legæturæ cu diversificarea activitæflfliilor FRC în domenii
conexe, necesare øi subordonate obiectului sæu principal de activitate
Termen: 2012.
Indicatori: veniturile realizate din activitæflile conexe obiectului principal de activitate al FRC.
Buget: FRC.
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere, Directoratul.
Implicaflfliii juridice: privesc legislaflia care reglementeazæ activitatea FRC.
Impact: – diversificarea activitæflilor FRC,
– creøterea veniturilor FRC.

Acflfliiunea 3.
Perfecflfliionarea øi consolidarea sistemului fondurilor de garantare øi contragaran tare în scopul creøterii capacitæflfliii lor de intervenflfliie în procesul de accesare a finanflflæærilor de cætre IMM

Mæsura a)
Implicarea FRC în înfiinflflaarea Asociaflfliiei Fondurilor de Garantare øi Contragarantare din România øi dezvoltarea instrumentelor øi mecanismelor de
cooperare dintre membrii acestuia
Termen: 2013.
Indicatori: –
Buget: –
Responsabilitæflflii: parteneriat comun cu fondurile de garantare øi FRC.
Implicaflfliii juridice: privesc statutul juridic øi atribufliile viitoarei instituflii.
Impact: îmbunætæflirea sistemului de cooperare øi o mai bunæ armonizare a practicilor institufliilor de garantare øi contragarantare.

OBIECTIVUL PRIORITAR V
Dezvoltarea cooperærii cu instituflfliii øi organisme de garantare øi contragarantare
din flflæærile membre UE øi ale altor state cu experienflflææ în domeniu, valorificarea potenflfliialului øi oportunitæflfliilor oferite de AECM, în scopul asumærii instrumentelor de bune
practici øi a experienflfleelor relevante pe plan european øi internaflfliional

Context
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
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politicilor, mecanismelor øi instrumentelor de garantare øi contragarantare din flærile UE
este mai mult decât beneficæ, întrucât oferæ, pe de o parte, o utilæ bazæ de comparaflie
cu propriile mecanisme øi instrumente øi, dintr-o altæ perspectivæ, modalitæfli de amplificare, diversificare øi perfecflionare a potenflialului sæu de viabilitate economicæ øi managerialæ.
Peisajul european al institufliilor de garantare/contragarantare este foarte diversificat în prezent. În stadiul actual, existæ flæri în Europa în care sistemele
de garantare sunt predominant de tipul fondurilor mutuale øi flæri în care sistemul de
garantare este centralizat la nivel naflional, ca efect al inifliativelor legislative guvernamentale (fostele flæri comuniste). Este previzibil faptul cæ pe mæsuræ ce economiile acestor flæri vor evolua cætre o piaflæ liberæ, concurenflialæ, sæ aparæ øi inifliative private în domeniul garantærii primare, atât sub forma societæflilor mutuale (având în vedere existenfla
unui sistem cooperatist, care a rezistat perioadei comuniste), cât øi sub forma societæflilor comerciale private de acest tip (exemplu – România).

■

O caracteristicæ comunæ a sistemelor de garantare din Europa este cæ toate
garanteazæ împrumuturi fæcute la bænci. Totuøi, activitatea de garantare nu
se limiteazæ numai la aceastæ activitate, existând în partea de vest a Europei un puternic sprijin acordat fondurilor de investiflii, care pot interveni atât în faza de început a
unei afaceri, cât øi în faza de dezvoltare. Este semnificativ faptul cæ FEI contragaranteazæ acest tip de investiflii cu fonduri totale de cca 13,6 miliarde euro. Italia, Spania,
Olanda, Franfla, Germania øi Marea Britanie consumæ cca 10,5 miliarde euro prin contragaranfliile acordate fondurilor de investiflii în capital de risc din aceste flæri, proporflia
de resurse alocate lor fiind de peste 70% din totalul fondurilor FEI. Existæ aøadar fonduri de investiflii puternice, cu o vastæ experienflæ, care øtiu sæ gestioneze capitalurile
primite prin plasamente de risc, dar extrem de atractive, care produc recompense pe termen lung pentru cei care investesc, ale cæror “bune practici” sunt o realæ provocare atât
pentru Fondul Român de Contragarantare, cât øi pentru întreg sistemul românesc al garantærii øi contragarantærii.

■

Dintr-o astfel de perspectivæ, contragarantarea, modalitate prin care garantul principal poate transfera o parte din responsabilitatea sa de garantare unui nivel de garantare superior, capætæ o semnificaflie cu totul specialæ. Condifliile în care
are loc acest transfer de responsabilitate sunt subiect de negociere între cele douæ pærfli
(garant principal – contragarantat). Se consacræ astfel faptul cæ ambele protejeazæ finanflatorul la un nivel specific al riscului. Prin contragaranflie, principalul garant, responsabil pentru toatæ suma garantatæ în raport cu un finanflator, este protejat din partea unui
al doilea nivel de protecflie – contragarantul.
Uneori contragarantarea se poate extinde pe mai multe nivele. Formal, contragarantarea poate fi activitatea unor instituflii specializate cu capital privat sau public. La
nivelul UE, în multe cazuri, contragarantarea este un atribut al statului, exercitat direct
sau prin instituflii specializate. În domeniul contragarantærii, cazul UE este unic în lume,

■
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prin emiterea de contragaranflii la nivel supranaflional prin FEI. Efectele contragaranflfliiei
se materializeazæ în douæ aspecte importante pentru entitæflile financiare (caz aplicabil
øi asupra majoritæflii entitæflilor de garantare):
■ efect asupra asumærii de riscuri: mecanismele de împærflire a riscurilor cu un nivel superior sunt stimulente pentru asumarea unor riscuri suplimentare;
■ efect asupra gradului de îndatorare: existenfla unui contragarant permite creøterea angajamentelor asumate de garantul principal (de exemplu, o contragaranflie de 50%
permite sæ dubleze angajamentele) sau efect asupra adecværii capitalului (o contragaranflie de 50% permite o capitalizare de douæ ori mai micæ a schemei de garantare).
Sub aspect structural, rata de protecflie oferitæ prin contragarantare poate fi
una stabilæ: de exemplu, Germania: 67 – 70% procent unic din pierderi, repartizat între statul german øi landuri; Belgia, Portugalia: 50% din valoarea garanfliilor
sau ca în cazul Fondului spaniol de contragarantare CERSA care respectæ prioritæflile
sectoriale stabilite de statul spaniol, respectiv: pentru investiflii în afaceri inovative – 75%;
pentru investiflii în general – 40/50%; capital de lucru nu este eligibil.
Pe de altæ parte, din punctul de vedere al costului protecflfliiei, contragarantarea poate
fi gratuitæ, ca în Germania, în care caz contragarantarea este consideratæ ajutor de minimis øi se supune Regulamentului nr. 1.998/2006 al Comisiei Europene sau cu plata
sub diferite forme: în regiunea Valonæ (Belgia), societæflile de garantare mutualæ plætesc
30% din prima de garantare (SOCAMUT) pentru a primi o acoperire de 50% a riscurilor (efect de acoperire a ratei de îndatorare); în Portugalia asociafliile de garantare mutualæ plætesc o taxæ anualæ stabilitæ de Ministerul Finanflelor în funcflie de calitatea portofoliului de garanflii (oscileazæ în jurul valorii de 0,2% din portofoliul contragarantat),
iar în Spania se plæteøte o “taxæ de penalizare”, atunci când calitatea portofoliului se deterioreazæ øi rata de nerespectare a angajamentelor garanflilor principali, prezentatæ CERSA
trimestrial, depæøeøte un nivel fix.

■

Un aspect extrem de important în domeniul garantærii/contragarantærii este
calitatea instrumentelor emise øi recunoaøterea lor de cætre entitæflile financiare. Majoritatea sistemelor de garantare/contragarantare în Europa sunt asimilate institufliilor financiare øi se supun legislafliei specifice din domeniu, deøi mai existæ øi cazuri în care garanflia nu este emisæ în conformitate cu prevederile acordului BASEL II.
Trebuie avut în vedere cæ în prezent reglementærile bancare internaflionale, dar øi în România, sunt în curs de modificare øi se lucreazæ intens în acest domeniu pentru acordul
BASEL III, care probabil va intra în vigoare din anul 2014. În acest context sistemele
de garantare øi contragarantare din Europa trebuie sæ se alinieze noilor standarde, care
în mod sigur vor fi mai ridicate, dar în acelaøi timp øi forfla garanfliei va creøte, în beneficiul IMM. În concluzie, principalele tendinflflee în domeniul garantærii/contragarantærii
în flærile UE pot fi structurate astfel:
■ capitalizarea fondurilor de garantare/contragarantare va creøte la nivel euro pean, ca urmare a unor programe speciale venite din partea instituflfliiilor centralizate. Ca-
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pitalizarea va fi direcflionatæ pe anumite axe prioritare, care flin seama de politica generalæ promovatæ la nivel de UE;
■ contragarantarea, care în prezent este rodul inifliativelor la nivel de stat øi care
beneficiazæ de sprijinul institufliilor specializate ale UE se va întæri, ca urmare a creøterii de capital, cât øi aparifliei contragarantærii în “cascadæ”, ceea ce va permite un volum
mai mare al portofoliului;
■ 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 garanflfliiilor 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 tendinflflaa de apariflfliie øi dezvoltare a agenflfliiilor de rating, care
sunt absolut necesare la nivel naflional, cu repercusiuni pozitive øi asupra sistemului financiar-bancar;
■ orientarea politicæ la nivelul UE øi transpunerea în practicæ a obiectivelor stabilite va favoriza acordarea de garanflfliii în anumite domenii considerate prioritare, de
interes crescut în activitatea de garantare fiind acordat domeniilor inovative øi cele prin
care creøte eficienfla energeticæ;
■ sectorul microîntreprinderilor øi respectiv acordarea de microcredite se vor bucura
de o atenflfliie deosebitæ din partea schemelor de garantare/contragarantare. Este posibilæ
øi creøterea numærului de scheme de garantare, care vor interveni în preluarea acestor
riscuri;
■ rolul schemelor de garantare/contragarantare, ca intermediar între cerere øi o fertæ 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/contragarantare, mai
complexæ, dar care poate produce beneficii pentru toate pærflile implicate.
Øi la nivelul României se vor manifesta tendinflflee de îmbunætæflfliire a sistemelor de garantare/contragarantare. Capitalizarea va creøte øi contragarantarea
din partea FRC va avea un rol mult mai stimulativ în asumarea de riscuri pentru finan flflaarea IMM, asumarea “bunelor practici” consacrate la nivel UE, fiind unul dintre dezideratele majore ale strategiei sale.

■

Acflfliiunea 1.
Dezvoltarea cooperærii bilaterale cu instituflfliii de contragarantare øi garantare membre
ale Asociaflfliiei Europene a Fondurilor Mutuale de Garantare, care pot furniza FRC ele mente øi exemple de “bbune practici”, privind mecanismele øi instrumentele de garantare øi contragarantare
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Mæsura a)
Iniflfliierea unor parteneriate bilaterale cu instituflfliii din Portugalia, Spania, Germania, Belgia, Polonia øi alte state cu experienflflææ øi bune practici în domeniul contragarantærii, similare sau apropiate de mecanismele FRC
Termen: 2012 – 2013.
Indicatori: –
Buget: FRC.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: transferul de experienflæ øi “bune practici” cætre FRC cu efecte pozitive
asupra performanflei instituflii contragarantærii.

Mæsura b)
Realizarea unor studii comparative specializate privind mecanismele øi
instrumentele de contragarantare ale FRC øi cele consacrate în flflæærile eu ropene cu tradiflfliie în domeniu øi implementarea componentelor care pot
contribui la perfecflfliionarea sistemului de operare al Fondului Român de
Contragarantare
Termen: 2011 – 2013.
Indicatori: –
Buget: FRC, 40 – 50 mii euro.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: îmbunætæflirea øi creøterea performanflei FRC în activitatea de contragarantare.

Mæsura c)
Participarea la evenimente de specialitate reprezentative, organizate de instituflfliiile de garantare øi contragarantare din flflææri europene øi alte state, la iniflfliiativa acestora, cu scopul de a dezvolta comunicarea øi a promova mecanismele de operare øi experienflflaa FRC în exteriorul României øi pentru consolidarea cooperærii cu instituflfliiile similare din UE
Termen: 2011 – 2013.
Indicatori: –
Buget: FRC.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: creøterea vizibilitæflii FRC în sistemul european al institufliilor de garantare øi contragarantare øi fructificarea unor oportunitæfli de a facilita transferul de “bune practici”.
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Acflfliiunea 2.
Consolidarea poziflfliiei Fondului Român de Contragarantare în cadrul Asociaflfliiei
Europene a Fondurilor de Garantare Mutualæ, pentru o mai bunæ reprezentare de cætre
aceasta a intereselor FRC în faflflaa instituflfliiilor europene øi a unor organisme interna flfliionale

Mæsura a)
Asigurarea unui demers sistematic øi pragmatic pentru atingerea, cu sprijinul AECM, a obiectivului strategic al FRC de participare a FEI øi/sau a altor
instituflfliii specializate din UE la diversificarea øi dezvoltarea capacitæflfliii de operare a FRC, prin instrumente financiare specializate
Termen: 2011 – 2013.
Indicatori: volumul øi structura participærii FEI øi a altor instituflii specializate din
UE la capitalizarea øi finanflarea unor proiecte specifice contragarantærii.
Buget: –
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere øi Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: dezvoltarea øi diversificarea activitæflii FRC.

Mæsura b)
Utilizarea oportunitæflfliilor 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
evenimente ad-hoc pe diferite subiecte de interes pentru FRC
Termen: 2011 – 2013.
Indicatori: –
Buget: FRC.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: consolidarea statutului FRC în structura AECM øi o asumare fluentæ a
procesului de transfer de “bune practici”.

Mæsura c)
Iniflfliierea de parteneriate cu AECM øi cu alte structuri internaflfliionale specializate pentru realizarea de proiecte finanflflaate din fonduri structurale europene
sau din alte surse
Termen: 2012.
Indicatori: Volumul fondurilor øi al finanflærilor structurale atrase.
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Buget: FRC pentru componenta localæ.
Responsabilitæflflii: Directoratul cu aprobarea Consiliului de Supraveghere.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: creøterea veniturilor, a eficienflei øi a randamentului FRC precum øi dezvoltarea oportunitæflilor de finanflare a proiectelor proprii specializate.

Mæsura d)
Depunerea împreunæ cu ceilalflflii reprezentanflflii ai României în AECM a candidaturii pentru organizarea în anul 2012 a Conferinflfleei øi a seminarului anual
al asociaflfliiei la Bucureøti
Termen: iunie 2011.
Indicatori: –
Buget: –
Responsabilitæflflii: Directoratul în parteneriat cu celelalte fonduri de garantare
membre.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: fructificarea unei oportunitæfli deosebite de promovare a României øi a
institufliilor financiar bancare autohtone având în vedere cæ la eveniment
participæ, alæturi de cele 34 organizaflii membre din 24 de flæri ale UE øi
Turcia, înalfli demnitari øi funcflionari europeni precum øi reprezentanfli ai
institufliilor de profil din America de Nord, Asia, Oceania, America de
Sud, Africa øi Canada.

Mæsura e)
Valorificarea în sistemul Fondului Român de Contragarantare a studiilor,
informaflfliiilor tehnice, statisticilor øi publicaflfliiilor AECM, care promoveazæ
mecanismele øi instrumentele de garantare øi contragarantare ale membrilor
asociaflfliiei precum øi a altor organisme internaflfliionale
Termen: 2011 – 2013.
Indicatori: –
Buget: –
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: o mai bunæ informare a specialiøtilor øi managementului FRC privind
componentele calitative, problemele øi dificultæflile cu care se confruntæ
sistemul instituflional al garantærii øi contragarantærii.

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

Acflfliiunea 1.
Implementarea unui sistem informatic integrat având structuræ, arhitecturæ øi modele de operare specifice mecanismelor øi instrumentelor utilizate de Fondul Român de
Contragarantare øi de fondurile de garantare cu care acesta are convenflfliii de lucru

Mæsura a)
Realizarea unui sistem informatic integrat de management economico-financiar
de tip ERP
Termen: 2011.
Indicatori: –
Buget: FRC, 315.000 euro.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: creøterea performanflei de operare a FRC.
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Mæsura b)
Asigurarea condiflfliiilor de interoperabilitate a Sistemului informatic al FRC
cu sistemele informatice ale instituflfliiilor cu care Fondul Român de Contragarantare are convenflfliii de lucru
Termen: 2011.
Indicatori: volumul øi structura contragarantærii procesate în sistem on-line.
Buget: –
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: îmbunætæflirea procedurilor de operare øi a managementului FRC.

Mæsura c)
Instruirea personalului FRC øi a reprezentanflfliilor instituflfliiilor partenere, cu privire la principiile de operare ale Sistemului informatic al FRC
Termen: 2011.
Indicatori: gradul de accesare de cætre parteneri a plafoanelor on-line.
Buget: –
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: dezvoltarea competenflelor de operare ale personalului FRC.

Acflfliiunea 2.
Crearea portalului de comunicare øi consultanflflææ on-line, precum øi gestiunea, va lorificarea øi diseminarea bazelor de date pentru fondurile de garantare øi alflflii parteneri
ai FRC din domeniu mediului de afaceri IMM øi instituflfliiilor financiare

Mæsura a)
Implementarea unui sistem multimedia de comunicaflfliii prin utilizarea combinatæ, interactivæ a sistemelor
Termen: 2012.
Indicatori: –
Buget: FRC, 60.000 euro.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: dezvoltarea facilitæflilor de comunicare øi interoperabilitate între FRC øi
partenerii acestuia: fondurile de garantare, mediul IMM, sistemul financiar-bancar, instituflii publice centrale øi locale.
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Mæsura b)
Dezvoltarea øi gestionarea eficientæ a bazei de date a FRC, utilizate în sistemul de acordare a contragaranflfliiilor. Perfecflfliionarea modalitæflfliilor de diseminare øi acces la informaflfliiile pe care le gestioneazæ FRC, prin baza de date øi
alte instrumente specifice
Termen: 2012.
Indicatori: –
Buget: FRC.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: perfecflionarea øi creøterea transparenflei managementului FRC.

OBIECTIVUL PRIORITAR VII
Dezvoltarea øi diversificarea comunicærii øi a relaflfliiilor instituflfliionale cu fondurile
de garantare, bæncile, mediul de afaceri, presæ øi autoritæflfliile publice, în scopul cunoaøterii conflfliinutului øi a dinamicii mecanismelor øi instrumentelor de operare ale FRC

Context
COMUNICAREA øi furnizarea de informaflfliii transparente øi utile cu privire la
procesul garantærii øi contragarantærii reprezintæ o componentæ esenflialæ pentru implementarea unui mecanism viabil de accesare a creditelor contragarantate, precum øi o
condiflie primordialæ pentru respectarea reglementærilor UE în domeniu. Transparenfla
în procesul garantærii øi contragarantærii are în vedere crearea unui mediu în care informafliile cu privire la mecanismul garantærii, accesul la finanflare, criteriile de eligibilitate ale solicitanflilor, condifliile de acordare a creditelor garantate øi contragarantate sunt
accesibile, vizibile øi inteligibile pentru tofli participanflii pe piaflæ. De asemenea, pentru
solicitanflii de credite garantate de fondurile de garantare øi alte instrumente de finanflare
în condifliile contragarantærii, transparenfla presupune informarea corectæ øi în timp util
privind deciziile adoptate în urma evaluærii fiecærui dosar de creditare.
Politicile în domeniul comunicærii øi transparenflflaa sunt ghidate de deschidere, pornind de la premisa cæ, ori de câte ori este posibil, informafliile referitoare la activitæflile øi operafliunile institufliilor desemnate sæ implementeze øi sæ administreze schemele de garantare øi contragarantare vor trebui puse la dispoziflia beneficiarilor de finanflare, în condiflii de transparenflæ. Transparenfla în procesul garantærii øi
contragarantærii este o condiflie esenflialæ a ræspunderii, în sensul în care implicæ nevoia
participanflilor pe piaflæ, în cadrul procesului de garantare øi contragarantare, de a-øi justifica acfliunile øi de a-øi asuma responsabilitatea deciziilor, practicilor øi a rezultatelor.
Pe de altæ parte lipsa de transparenflæ este una dintre cele mai frecvente erori de

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

❑

Acflfliiunea 1.
Perfecflfliionarea mecanismelor de comunicare intra øi extra instituflfliionalæ cu fon durile de garantare, bæncile, mediul de afaceri, precum øi cu instituflfliiile publice parte nere
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Mæsura a)
Perfecflfliionarea procesului de informare reciprocæ între FRC øi fondurile de
garantare, privind derularea convenflfliiilor-cadru, acordarea ajutorului de minimis, precum øi în legæturæ cu anticiparea plæflfliilor pentru cazurile de producere a riscului în relaflfliia bænci-garantare-contragarantare
Termen: 2012.
Indicatori: –
Buget: –
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: contracararea efectelor negative datorate unor sincope înregistrate în procesul de comunicare cu partenerii de referinflæ ai FRC.

Mæsura b)
Instituirea unei comunicæri specifice adecvatæ cu managementul instituflfliiilor
de finanflflaare, vizând cunoaøterea mecanismelor øi instrumentelor de operare
ale Fondului Român de Contragarantare
Perioada: 2012 – 2013.
Indicatori: –
Buget: –
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: – o mai bunæ percepflie a institufliilor de finanflare a rolului, locului øi avantajelor contragarantærii în sistemul financiar românesc;
– creøterea interesului din partea bæncilor pentru acordarea de finanflæri
garantate în condiflii de contragarantare;
– sprijin indirect aplicærii convenfliilor de mandat încheiate de fondurile
de garantare cu bæncile.

Mæsura c):
Consacrarea activitæflfliilor de consultanflflææ oferitæ de FRC în sistem on-line sau
prin instituirea de centre teritoriale specializate øi caravane de informare, în
parteneriat cu AIPPIMM, Camerele de Comerfl øi Industrie, patronatele de
ramuræ, reprezentanflflii media øi alte autoritæflflii øi instituflfliii
Termen: 2011 – 2013 prin programele anuale.
Indicatori: – numærul de beneficiari ai activitæflilor de consultanflæ;
– numærul activitæflilor realizate pe categorii de parteneri.
Buget: FRC, 20 – 30.000 euro anual.
Responsabilitæflflii: Directoratul
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Implicaflfliii juridice: –
Impact: – facilitarea cunoaøterii de cætre beneficiarii de finanflare a mecanismelor
de acordare a creditelor garanfliilor øi contragaranfliilor;
– creøterea gradului de absorbflie a fondurilor europene;
– venituri suplimentare la bugetul FRC.

Mæsura d)
Participarea øi organizarea de evenimente, având ca obiectiv promovarea activitæflfliii, mecanismelor øi instrumentelor, precum øi a imaginii FRC
Termen: 2011 – 2013, sistematic potrivit interesului FRC.
Indicatori: –
Buget: FRC, 120.000 euro anual.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: Promovarea imaginii FRC, a sistemului de norme, mecanismul øi facilitæflile de operare.

Mæsura e)
Realizarea Buletinului Fondului Român de Contragarantare, publicaflfliie dedicatæ promoværii activitæflfliii, mecanismelor øi bunelor practici în domeniul
contragarantærii, garantærii øi ale politicilor de dezvoltare a accesului la finanflflaare a IMM
Termen: apariflie semestrialæ.
Indicatori: –
Buget: FRC, 1.800 – 2.000 euro/ediflie de 250 – 300 exemplare.
Responsabilitæflflii: Directorat.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: vector specializat øi instrument de imagine a FRC în promovarea dedicatæ
a strategiei øi politicilor de operare.

Acflfliiunea 2.
Structurarea unui parteneriat coerent cu presa scrisæ øi audio-vizualæ în vederea
dezvoltærii mijloacelor de promovare a mecanismelor, rezultatelor øi ale instrumentelor
de operare a FRC

Mæsura a)
Organizarea de conferinflflee de presæ øi pregætirea participærii reprezentanflfliilor
FRC la emisiuni de radio, TV øi publicarea de articole în presa scrisæ, vizând
obiectivele strategice, practicile operaflfliionale øi problemele specifice procesului de finanflflaare a IMM
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Termen: 2011 – 2013, potrivit unor programe anuale.
Indicatori: –
Buget: FRC, 20 – 30.000 euro/anual.
Implicaflfliii juridice: –
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Impact: creøterea vizibilitæflii øi dezvoltarea capacitæflii instrumentelor de diseminare a practicilor de operare a FRC.

OBIECTIVUL PRIORITAR VIII
Perfecflfliionarea managementului FRC, îmbunætæflfliirea formærii continue a persona lului øi obflfliinerea recunoaøterii calitæflfliii în procesul de operare

Context
MANAGEMENTUL este unanim recunoscut ca fiind cel mai important factor de
succes pentru o organizaflie, indiferent de faza ciclului de viaflæ în care se aflæ.
De la aceastæ regulæ nu face excepflie nici Fondul Român de Contragarantare, organizaflie relativ tânæræ, unicat în peisajul financiar-bancar românesc, chematæ sæ contribuie decisiv la relansarea øi dezvoltarea mediului de afaceri din România, prin facilitarea accesului întreprinderilor mici øi mijlocii la finanflare.
Într-o abordare strategicæ, consolidarea øi amplificarea rolului FRC în însænætoøirea funcflionalitæflii economiei naflionale, dupæ o perioadæ de crizæ economico-financiaræ cu efecte negative dintre cele mai profunde, reprezintæ un demers ambiflios øi,
în acelaøi timp, cu multiple implicaflii economice øi sociale asupra “stærii de sænætate”
a societæflii româneøti.
Punctul de plecare în descrierea acestui obiectiv øi, implicit, a prioritæflilor
strategice îl constituie maniera de tratare a managementului FRC. Pe de o
parte, de pe poziflfliia managerilor, adicæ a celor care îl exercitæ, acesta se regæseøte ca un
complex de procese de management, în care:
– actorii principali sunt managerii de top, de nivel mediu øi inferior, adicæ
cei care conduc øi gestioneazæ organizaflia sau pærfli ale acesteia;
– prestaflia lor constæ în fundamentarea øi adoptarea de decizii de previziune,
organizare, coordonare, antrenare øi control-evaluare;
– efectele acestor decizii, operaflionalizate prin intermediul acfliunilor executanflilor, sunt rezultatele obflinute, vizavi de obiectivele asumate.
O asemenea manieræ de manifestare a managementului FRC implicæ, aøadar, exercitarea unor secvenflflee distincte ale proceselor de management, cu conflinut diferit, dar,
în acelaøi timp, interdependente: previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea øi
control-evaluarea. Esenfla exercitærii celor cinci funcflii, care dau consistenflæ unui proces de management, o reprezintæ, deciziile de management. Asigurarea calitæflii acestora –

■
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fundamentarea øtiinflificæ, “împuternicirea”, oportunitatea, integrarea în deciziile organizafliei, comprehensibilitatea – este dependentæ decisiv de gradul de profesionalizare
al managerilor øi managementului.
Pe de altæ parte, pragmatic, de pe poziflfliia tuturor participanflfliilor la derularea
proceselor de muncæ, managementul trebuie abordat ca o caracteristicæ de
sistem a FRC, respectiv ca sistem de management, ale cærui caracteristici dimensionale
øi funcflionale sunt date de maniera de concepere øi funcflionare a celor cinci subsisteme
(componente): metodologic, decizional, informaflional, organizatoric øi managementul
resurselor umane.

■

Analiza managementului FRC în aceste douæ ipostaze a evidenfliat atât aspecte pozitive, cât øi unele disfuncflionalitæfli, care, împreunæ cu cauzele
generatoare, constituie premisele conturærii obiectivului strategic øi a modalitæflilor de
realizare referitoare la perfecflionarea managerialæ a institufliei. Dacæ ne raportæm la potenflialul de viabilitate managerialæ, determinat în contextul diagnosticærii viabilitæflii manageriale a FRC cu ajutorul matricelor de evaluare a factorilor interni, este evident cæ
n-ar trebui insistat atât de mult pe modernizarea managementului.
Dar, flinând cont de faptul cæ încæ se înregistreazæ unele puncte slabe (defalcarea
insuficientæ a obiectivelor la nivel de posturi øi compartimente, tendinfla de “încærcare”
exageratæ a structurii organizatorice cu compartimente, folosirea unui model de fiøa postului insuficient de relevant din perspectiva valorificærii sale manageriale, insuficienta
rigurozitate metodologicæ în promovarea øi utilizarea unor instrumente manageriale –
managementul prin obiective, delegarea, diagnosticarea etc., folosirea unui numær relativ redus de sisteme, metode øi tehnici de management), iar managementul reprezintæ cel mai important factor de generare de eficienflæ øi eficacitate la nivel de organizaflie
øi componente ale acesteia, este justificat un asemenea demers complex, de naturæ strategicæ øi cu un pronunflat caracter inovativ. Acfliunile øi mæsurile solicitate de realizarea
unui astfel de obiectiv strategic vizeazæ urmætoarele:

■

Acflfliiunea 1.
Modernizarea managementului FRC din perspectiva amplificærii eficienflfleei øi
eficacitæflfliii, în consens cu principiile øi standardele europene stipulate în Strategia Europa 2020

Mæsura a)
Consolidarea øi dezvoltarea managerialæ de ansamblu øi pe subsisteme –
metodologic, decizional, informaflfliional, organizatoric, managementul resurselor umane
Termen: 2013.
Indicatori: – gradul de scientizare a managementului FRC (numær de instrumente
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manageriale øi maniera metodologicæ de operaflionalizare a acestora);
– gradul de “participare” a instrumentarului managerial la (în) exercitarea proceselor de management al contragarantærii;
– gradul de soluflionare decizionalæ a problemelor cu care se confruntæ
FRC (intensitatea decizionalæ);
– gradul de operaflionalizare a deciziilor (intensitatea operaflionalæ);
– gradul de satisfacere a nevoilor informaflionale;
– gradul de dotare cu personal a posturilor øi compartimentelor.
Buget: FRC.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: modificarea unor reglementæri interne ale FRC.
Impact: ameliorarea considerabilæ a performanflelor economico-financiare ale FRC.

Mæsura b)
Definitivarea delimitærii øi dimensionærii procesuale a activitæflfliilor principale
øi de sprijin (secundare) ale FRC
Termen: 2012.
Indicatori: – acurateflea delimitærii øi dimensionærii funcfliunilor, activitæflilor, atribufliilor øi sarcinilor;
– corespondenfla dintre componentele procesuale øi componentele sistemului de obiective (fundamentale, derivate, specifice øi individuale).
Buget: –
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere, Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: crearea de condiflii procesuale adecvate pentru realizarea obiectivelor economico-financiare.

Mæsura c)
Proiectarea unei structuri organizatorice suple, dinamice cu eficacitate øi performanflflee sporite
Termen: 2011.
Indicatori: – acurateflea delimitærii øi dimensionærii componentelor structurale
(posturi, funcflii, compartimente, niveluri organizatorice, ponderi ierarhice);
– corespondenfla dintre componentele structurale øi procesuale (asigurarea suportului structural-organizatoric al proceselor de muncæ implicate în realizarea obiectivelor);
– aplatizarea relativæ a structurii organizatorice;
– gradul de specializare funcflionalæ a posturilor øi compartimentelor;
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– corespondenfla mobilitate – stabilitate în funcflionarea structurii organizatorice.
Buget: –
Responsabilitæflflii: AGA, Consiliul de Supraveghere, Directoratul.
Implicaflfliii juridice: modificarea unor norme interne ale FRC.
Impact: asigurarea condifliilor structural-organizatorice necesare derulærii proceselor de muncæ.

Mæsura d)
Finalizarea procesului de “ dotare” umanæ a posturilor de management øi
execuflfliie
Termen: 2012.
Indicatori: – gradul de dotare cu personal cu competenfla necesaræ a posturilor øi,
implicit, a compartimentelor;
– gradul de responsabilizare a managerilor øi executanflilor.
Buget: FRC.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: – asigurarea condifliilor umane necesare realizærii obiectivelor;
– amplificarea productivitæflii muncii øi a productivitæflii intelectuale.

Mæsura e)

Amplificarea gradului de metodologizare managerialæ, prin generalizarea
utilizærii unor sisteme, metode øi tehnici adecvate de management (managementul prin obiective, managementul prin proiecte, tabloul de bord, delegarea etc.)
Termen: 2013.
Indicatori: – calitatea instrumentarului managerial (oportunitatea utilizærii, integritatea fiecærui instrument managerial, sincronizarea cu competenfla
managerilor øi executanflilor care apeleazæ la serviciile lor, sincronizarea cu funcfliile manageriale);
– calitatea metodologiilor de concepere, funcflionare øi întreflinere a
funcflionærii managementului øi componentelor sale.
Buget: –
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: recalibrarea unor prevederi ale normelor interne FRC.
Impact: ameliorarea performanflelor economico-financiare ale FRC.

Acflfliiunea 2.
Creøterea gradului de profesionalizare a managerilor øi a managementului FRC
prin formare continuæ øi consultanflflææ
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Mæsura a)
Îmbunætæflfliirea competenflfleei managerilor øi executanflfliilor prin derularea de
programe de formare øi dezvoltare profesionalæ continuæ în conformitate cu
Legea nr. 1/2011 a educaflfliiei naflfliionale
Termen: 2013.
Indicatori: – gradul de profesionalizare a managerilor;
– gradul de profesionalizare a managementului;
– calitatea deciziilor;
– exercitarea unui veritabil management bazat pe cunoøtinfle.
Buget: fonduri alocate educafliei continue în bugetul FRC.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: – creøterea gradului de implicare decizionalæ øi operaflionalæ a managerilor øi executanflilor,
– ameliorarea performanflelor economico-financiare.

Mæsura b)
Utilizarea consultanflfleei în conceperea øi derularea unor demersuri complexe,
de naturæ managerialæ, economico-financiaræ, investiflfliionalæ etc.
Termen: 2011 – 2013.
Indicatori: – gradul de profesionalizare a managerilor;
– gradul de profesionalizare a managementului;
– exercitarea unui veritabil management bazat pe cunoøtinfle;
– dobândirea statutului de “organizaflie care învaflæ”.
Buget: fonduri alocate pentru serviciile de consultanflæ în bugetul FRC.
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere, Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: ameliorarea performanflelor economico-financiare.

Acflfliiunea 3.
Certificarea sistemului de management al calitæflfliii în domeniul contragarantærii
(conform ISO 9000)

Mæsura a)
Demararea procesului de certificare a calitæflfliii mecanismelor de contragarantare (diagnosticarea calitæflfliii, stabilirea politicii øi a obiectivelor în domeniul
calitæflfliii etc.)
Termen: 2011.
Indicatori: – eficacitatea proceselor de operare;
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– gradul de satisfacere a nevoilor IMM în materie de contragarantare
a garanfliilor oferite de fondurile de garantare;
– calitatea øi diversitatea “produselor” oferite clienflilor.
Buget: FRC, 35.000 euro.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: – îmbunætæflirea vizibilitæflii naflionale øi internaflionale a FRC;
– obflinerea de performanfle economico-financiare;
– ameliorarea considerabilæ a parametrilor culturii organizaflionale.

Mæsura b)
Implementarea efectivæ a sistemului de management al calitæflfliii la FRC (elaborarea documentelor SMC, instruirea personalului, audituri interne etc.)
Termen: 2012 – 2013.
Indicatori: – eficacitatea proceselor de contragarantare;
– gradul de satisfacere a nevoilor IMM în materie de contragarantare
a garanfliilor oferite de fondurile de garantare;
– calitatea øi diversitatea “produselor” oferite clienflilor.
Buget: FRC.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: Modificarea prevederilor unor norme øi proceduri interne ale
FRC.
Impact: – îmbunætæflirea vizibilitæflii naflionale øi internaflionale a FRC;
– obflinerea de performanfle economico-financiare;
– ameliorarea considerabilæ a parametrilor culturii organizaflionale.

OBIECTIVUL PRIORITAR IX
Consolidarea gestiunii economice proprii, a mecanismelor de prudenflfliialitate, asigurarea capacitæflfliii de platæ a FRC pentru efectele ce decurg din producerea riscului øi
îmbunætæflfliirea logisticæ a FRC

Context
ÎNFIINfiAT prin O.U.G. nr. 23/2009, aprobatæ prin Legea nr. 312/2009, din necesitatea stringentæ a îmbunætæflirii accesului la finanflare a întreprinderilor mici øi mijlocii, contracarærii efectelor crizei economico-financiare øi relansærii economice, Fondul Român de Contragarantare – instituflie financiaræ specializatæ, cu un capital de 400
milioane lei – s-a structurat øi consacrat relativ rapid în sistemul financiar românesc,
oferind astæzi facilitæfli importante mediului IMM, pentru accesarea de credite øi alte
finanflæri atât de necesare activitæflii investiflionale, operaflionale øi de dezvoltare a afacerilor.
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Fondul Român de Contragarantare a devenit operaflfliional începând din luna
aprilie 2010, ca urmare a elaborærii în concordanflæ cu legislaflia aplicabilæ øi
reglementærile BNR øi punerii în aplicare a unui sistem coerent, riguros øi optimizat de
norme øi proceduri care vizeazæ mecanismele, instrumentele, criteriile øi principiile de
acordare a contragaranfliilor. În esenflæ, avem în vedere patru norme de referinflflææ: Norma
nr. 1/2010 privind contra-garantarea garanfliilor aferente finanflærilor contractate de
întreprinderile mici øi mijlocii de la bænci øi instituflii financiare nebancare, Norma nr.
2/2010 privind contragarantarea garanfliilor acordate pentru sprijinirea înfiinflærii øi dezvoltærii de întreprinderi mici øi mijlocii (start-up), Norma nr. 3/2011 privind contragarantarea garanfliilor aferente finanflærilor contractate de întreprinderile mici øi mijlocii
active în producflia primara de produse agricole øi Norma nr. 4/2011 privind contragarantarea garanfliilor acordate pentru sprijinirea înfiinflærii øi dezvoltærii microîntreprinderilor de cætre întreprinzætorii tineri, pe baza cærora au fost încheiate convenflii de lucru
cu principalele fonduri de garantare conform tabelului nr. 6.1.

❑

Tabelul nr. 6.1
CONVENfi
fiIII DE CONTRAGARANTARE
ÎNCHEIATE DE FRC CU FONDURILE DE GARANTARE
ØI NORMELE DE REFERINfi
fiÆ
Æ
Fondurile cu care FRC a încheiat
convenflfliii de contragarantare

Convenflfliii de contragarantare
øi normele de referinflflææ
Norma 1/2010
Norma
Norma
Norma 2/2010
3/2011
4/2011

Fondul Naflional de Garantare a Creditelor
pentru I.M.M. S.A. – IFN (F.N.G.C.I.M.M.)

1/12.04.2010

Fondul de Garantare a Creditului Rural S.A. –
IFN (F.G.C.R.)

2/01.04.2010

Fondul Român de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinzætori Privafli S.A. – IFN
(F.R.G.C.I.P.)

3/26.03.2010

Fondul Local de Garantare Focøani S.A.
– Filialæ F.N.G.C.I.M.M. – IFN

4/21.04.2010

Fondul Local de Garantare
Sfântu Gheorghe S.A. – Filialæ
F.N.G.C.I.M.M. – IFN

5/21.04.2010

Fondul Local de Garantare Craiova S.A.
– Filialæ F.N.G.C.I.M.M. – IFN

6/16.03.2011
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Tabelul nr. 6.2
RAPORTUL ÎNTRE VENITURI ØI CHELTUIELI
ÎN ANUL 2010
ØI PROIECfi
fiIIA ACESTORA PENTRU 2011

Venituri
Cheltuieli

Realizat 2010
(milioane lei)

Planificat 2011
(milioane lei)

Date comparative (%)
planificat 2011/realizat 2010

29,27

29,75

101,64%

8,93

63,89

715,45%

Pânæ la data de 30.04.2011 au fost acordate 3.848 de contragaranflii în valoare de 637,1 milioane lei, reprezentând 2.300 milioane lei credite accesate. Pe aceastæ bazæ, veniturile obflinute de Fondul Român de Contragarantare din comisioane de operare, potrivit Ordinului MIMMCMA nr.1.364 din 12.12.2009, au fost
de 0,87 milioane lei, din care 0,46 milioane lei aferente anului 2010. Totodatæ, în anul
2010 s-au obflinut 28,8 milioane lei venituri din plasamentele fæcute în bænci, potrivit
Normei de trezorerie øi Strategiei de investire a resurselor financiare ale FRC.
Raportul între venituri øi cheltuieli în anul 2010 øi proiecflia acestora pentru 2011
se prezintæ în tabelul nr. 6.2.
Rezultatul exerciflfliiului 2010 pune în evidenflæ un profit net de 17,2 milioane lei,
dimensiunea pozitivæ al acestuia fiind determinatæ de faptul cæ în anul 2010 plæflile cætre
fondurile de garantare, ca efect al producerii riscului, au fost de numai 0,5 milioane lei
faflæ de 50,1 milioane lei prognozat, cât øi de faptul cæ nivelul cheltuielilor de exploatare/funcflionare al FRC, chiar øi în condifliile specifice începutului activitæflii, au fost riguros gestionate cu impact pozitiv asupra rezultatului exercifliului 2010.

❑

Analizele øi studiile de specialitate pun în evidenflæ componentele de trend
pentru perioada 2011 – 2013 în ceea ce priveøte flfliintele de venit øi cheltuieli
ale FRC în acest interval – tabelul nr. 6.3.
Încasærile din comisioane nu vor cunoaøte creøteri semnificative comparativ cu
dinamica portofoliului de contragaranflii, ca urmare a tendinflei de diminuare a nivelului mediu al primei de contragarantare, pe mæsuræ ce noi instrumente øi facilitæfli menite
sæ stimuleze accesul la finanflare al IMM vor fi implementate, cu costuri cât mai reduse
pentru IMM. În acelaøi timp, veniturile din plasamente se vor diminua, în condifliile în
care dobânda medie prognozatæ la depozite are tendinfla de aliniere la dobânda de referinflæ a BNR.
În aceste condiflii, pentru a asigura sustenabilitatea activitæflii FRC øi suportul implementærii obiectivelor previzionate, este absolut necesaræ acoperirea de la Buget a
pierderilor estimate, potrivit prevederilor legale øi ale Strategiei Guvernamentale pen-

❑
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Tabelul nr. 6.3
EVOLUfi
fiIIA fi
fiIINTELOR DE VENIT ØI CHELTUIELI ALE FRC
PENTRU PERIOADA 2011 – 2013
– milioane lei –
Varianta færæ acoperirea
pierderilor de a buget

Varianta cu acoperirea
pierderilor de la buget

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2,8

3,3

3,5

2,8

3,3

3,5

Venituri financiare
(plasamente)

27,0

18,9

12,4

27,0

19,8

16,1

TOTAL VENITURI

29,8

22,2

15,9

29,8

23,1

19,6

Cheltuieli de exploatare

18,5

21,2

23,4

18,5

21,2

23,4

Provizioane

45,4

80,0

110,0

45,4

80,0

110,0

TOTAL CHELTUIELI

63,9

101,2

133,4

63,9

101,2

133,4

– 34,1

– 79,0

– 117,5

– 34,1

– 78,1

– 113,8

Venituri din exploatare –
comisioane operare
(prime de contragarantare)

PIERDERE

tru dezvoltarea sectorului IMM pânæ în anul 2013, acoperire care este necesar a fi fæcutæ chiar din primul trimestru al anului urmætor celui în care FRC a efectuat plæflile, ca
urmare a producerii riscului în activitatea de contragarantare. În cazul neacoperirii de
la Buget a acestor plæfli, situaflie puflin probabilæ, dar necesar a fi evaluatæ în orice studiu
sau cercetare profesionistæ, impactul generat de diminuarea continuæ a capitalului prin
utilizarea lui pentru acoperirea acestora ar periclita atât securitatea continuitæflii activitæflii Fondului Român de Contragarantare, cât øi posibilitatea implementærii obiectivelor
acestei strategii.
Redæm în anexele nr. 1 øi 2 variantele detaliate ale previziunilor bugetare pentru
perioada 2011 – 2013.
În acest scop, consolidarea gestiunii economice proprii va avea în vedere:

Acflfliiunea 1.
Consolidarea sustenabilæ a veniturilor din exploatare, prin flexibilizarea criteriilor
øi a mecanismelor de stabilire a comisioanelor de operare în concordanflflææ cu obiectivele
de performanflflææ, calitatea portofoliului, distribuflfliia echilibratæ a riscurilor pe beneficiari,
finanflflaatori, domenii/sectoare de activitate, grupurile-flfliintæ, performanflflaa proiectelor fi nanflflaate øi alte domenii de intervenflfliie ale FRC.
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Mæsura a)
În normele øi convenflfliiile încheiate de FRC cu instituflfliiile partenere vor fi introduse criterii diferenflfliiate de stabilire a comisioanelor de operare în concordanflflææ cu indicatorii enunflflaaflflii
Termen: 2012 – 2013.
Indicatori: specifici potrivit normelor proprii FRC.
Buget: –
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere, Directoratul.
Implicaflfliii juridice: modificarea unor proceduri din regulamentul FRC.
Impact: creøterea performanflei, eficienflei øi a randamentului FRC.

Mæsura b)
Instituirea unei proceduri de auditare privind respectarea de cætre fondurile
de garantare a normelor øi convenflfliiilor încheiate cu FRC la acordarea contragaranflfliiilor
Termen: anual, începând cu 2012.
Indicatori: specifici sistemului de auditare.
Buget: FRC, 10.000 euro.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: îmbunætæflirea mecanismelor de operare cu fondurile de garantare cu efecte pozitive asupra structurii, volumului øi eficienflei contragarantærii.

Mæsura c)
Restructurarea portofoliului FRC, flfliinând seama de dinamica producerii riscului øi creøterea implicærii FRC în decizia de acordare a contragaranflfliiilor
pentru finanflflæærile cu grad de risc ridicat
Termen: 2012 – 2013.
Indicatori: specifici potrivit normelor proprii FRC.
Buget: –
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere øi Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: – diversificarea instrumentelor de gestionare a riscului asumat de FRC,
– anticiparea unor riscuri care privesc portofoliile complexe sau de calitate îndoielnicæ.

Acflfliiunea 2.
Perfecflfliionarea strategiei de valorificare a capitalului prin diversificare, în condiflfliiile de prudenflfliialitate asumatæ, a instrumentelor de investire øi plasament
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Mæsura a)
Realizarea unui studiu privind oportunitæflfliile øi condiflfliiile de dezvoltare a veniturilor realizate de FRC, prin investirea resurselor proprii pe piaflflaa de capital din România øi cea externæ
Termen: 2011.
Indicatori: –
Buget: FRC – 25.000 euro.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: consolidarea øi diversificarea mecanismelor de investiflie øi plasament ale
FRC.

Mæsura b)
Continuarea investirii resurselor FRC în depozite la bænci, reconsiderarea
unor politici de investire în vederea reducerii riscului indus de starea unor
operatori bancari øi perfecflfliionarea procedeelor øi normelor interne în scopul
optimizærii prin raportul leu/euro a randamentului plasamentelor, din perspectiva trecerii României la moneda unicæ europeanæ
Termen: începând cu anul 2012.
Indicatori: volumul øi dinamica plasamentelor în lei øi respectiv euro.
Buget: –
Responsabilitæflflii: Directoratul, Consiliul de Supraveghere.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: – asigurarea lichiditæflilor necesare funcflionærii øi activitæflii operaflionale
a FRC;
– îmbunætæflirea structurii rezervelor constituite;
– consolidarea portofoliului øi reducerea ponderii transferurilor bugetare
pentru acoperirea pierderilor FRC conform mecanismului instituit prin
legea de funcflionare.

Mæsura c)
Dezvoltarea unor proiecte conexe obiectului principal de activitate pentru
creøterea veniturilor FRC
Termen: 2012 – 2013.
Indicatori: – volumul øi structura veniturilor obflinute din conexe obiectului principal de activitate.
Buget: FRC.
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere, Directoratul.
Implicaflfliii juridice: modificæri corespunzætoare ale reglementærilor legale în vigoare.
Impact: consolidarea gestiunii economice proprii.
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Acflfliiunea 3.
Optimizarea cheltuielilor de funcflfliionare ale FRC, în corelaflfliie cu volumul øi dinamica activitæflfliii

Mæsura a)
În perioada 2011 – 2013 salariile vor creøte, de regulæ, numai cu nivelul inflaflfliiei, iar eventualele majoræri salariale vor fi fæcute numai pentru cazuri øi
performanflflee deosebite
Termen: 2011 – 2013.
Indicatori: –
Buget: FRC.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: asigurarea sustenabilitæflii fondului de salarii øi o mai bunæ corelaflie cu performanflele profesionale.

Acflfliiunea 4.
Capitalizarea continuæ a Fondului Român de Contragarantare în acord cu necesi tæflfliile de adecvare a capitalului, în conformitate cu prevederile legale øi ale Strategiei
Guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM pânæ în anul 2013

Mæsura a)
Instituirea, cu sprijinul Ministerului Economiei, Comerflfluului øi Mediului de
Afaceri øi Ministerului Finanflfleelor Publice, a unui cadru bugetar explicit øi a
unei poziflfliii bugetare distincte, prin care sæ se creeze mecanismul de imple mentare a mæsurii capitalizærii continue a FRC
Termen: 2012 – 2013.
Indicatori: – crearea unei poziflii bugetare distincte în bugetul Ministerului Economiei, Comerflului øi Mediului de Afaceri.
Buget: public.
Responsabilitæflflii: AGA, Consiliul de Supraveghere, Directoratul.
Implicaflfliii juridice: specifice clasificafliei bugetare.
Impact: creøterea încrederii partenerilor FRC, precum øi a mediului de afaceri în
mecanismele øi politicile publice pentru susflinerea øi dezvoltarea accesului la finanflarea IMM.

Mæsura b)
Majorarea capitalului FRC cu cel puflfliin 30 de milioane euro.
Termen: 2012 – 2013.
Indicatori: – volumul capitalului FRC.
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Buget: fonduri publice.
Responsabilitæflflii: AGA, Consiliul de Supraveghere.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: asigurarea sustenabilitæflii øi dezvoltærii mecanismelor FRC de susflinere a
accesului IMM la finanflare.

Acflfliiunea 5.
Asigurarea capacitæflfliii de platæ a FRC cætre instituflfliiile partenere, în raport cu care
acesta a preluat o parte din riscul asociat anumitor activitæflflii

Mæsura a)
Fundamentarea riguroasæ împreunæ cu instituflfliiile partenere, a necesarului de
plæflflii øi monitorizarea continuæ a cash-flow-ului în vederea asigurærii lichiditæflfliilor necesare onorærii obligaflfliilor de platæ.
Termen: permanent.
Indicatori: –
Buget: FRC.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: – consolidarea mecanismelor de operare;
– optimizarea utilizærii resurselor øi a capitalului FRC;
– perfecflionarea relafliilor de lucru cu institufliile partenere.

Acflfliiunea 6.
Elaborarea unui set de principii øi standarde de referinflflææ privind comportamentul
FRC în domeniul politicilor de risc øi prudenflfliialitate

Mæsura a)
Elaborarea unei norme interne a FRC privind principii øi standarde de prudenflfliialitate øi risc în acordarea contragaranflfliiilor
Termen: 2012.
Indicatori: –
Buget: FRC.
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere øi Directoratul.
Implicaflfliii juridice: modificarea Ordinului ministrului economiei, comerflului øi mediului de afaceri nr. 1.364/23.12.2009.
Impact: perfecflionarea comportamentului FRC în domeniul prudenflialitæflii øi risc
în acord cu principiile Basel III øi regulamentul BNR.
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Acflfliiunea 7.
Asigurarea logisticæ øi protejarea patrimoniului FRC

Mæsura a)
Achiziflfliionarea sediului în care funcflfliioneazæ în prezent FRC, sau, dacæ nu
este posibil, a unui alt imobil necesar bunei desfæøuræri a activitæflfliii insti tuflfliiei.
Termen: 2011 – 2012.
Indicatori: –
Buget: FRC – 2.000.000 euro.
Responsabilitæflflii: Consiliul de Supraveghere øi Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: consolidarea patrimonialæ a FRC øi exploatarea oportunitæflilor actuale
privind piafla imobiliaræ.

Mæsura b)
Achiziflfliionarea unor servicii corespunzætoare privind asigurarea bunurilor øi
al capitalului FRC.
Termen: 2011 – 2012.
Indicatori: –
Buget: FRC – 15.000 euro.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: –
Impact: o mai bunæ protecflie øi securitate a bunurilor øi valorilor FRC.

OBIECTIVUL PRIORITAR X
Modernizarea øi perfecflfliionarea cadrului normativ privind organizarea øi funcflfliio narea FRC, în scopul creøterii impactului activitæflfliii acestuia în susflfliinerea accesului la
finanflflaare a IMM

Context
FONDUL Român de Contragarantare S.A. a fost înfiinflflaat în contextul presiunilor
øi riscurilor asupra sectorului IMM, determinate de apariflia crizei economico-financiare,
care se ræsfrângeau în mod negativ asupra accesului la finanflare al acestei largi categorii de operatori economici. În acest context, identificarea unor soluflii de sprijinire a finanflærii IMM øi, totodatæ, de creøtere a capacitæflii de expunere a furnizorilor de garanflii
pentru IMM – fondurile de garantare – reprezenta o necesitate stringentæ.
Guvernul a adoptat mæsura prin ordonanflæ de urgenflæ, dat fiind cæ întreaga problematicæ menflionatæ viza interesul public øi constituia o situaflie de urgenflæ øi extraor171
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dinaræ, a cærei reglementare nu putea fi amânatæ færæ consecinfle asupra mediului de afaceri, în general, øi al IMM, cu deosebire. Ca urmare, prin Ordonanfla de urgenflæ a Guvernului nr. 23/11.03.200922), publicatæ în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.
190 din 26.03.2009, a fost decisæ constituirea FRC, care a devenit efectivæ în luna
decembrie 2009, dupæ soluflionarea tuturor aspectelor legate de înfiinflare, inclusiv cele
privitoare la værsarea capitalului social.
Fondul a fost înfiinflat ca instituflfliie financiaræ specializatæ, cu statut juridic
de societate comercialæ pe acfliuni, administratæ în sistem dualist, având
contragarantarea drept obiect unic de activitate. Acflionarii acestuia sunt: statul român,
reprezentat de Ministerul Economiei, Comerflului øi Mediului de Afaceri, care defline
68% din acfliuni, øi Fundaflia Post-Privatizare, cu 32% din acfliuni.
Prin contragaranfliile pe care le acordæ, FRC contribuie atât la diminuarea costurilor de credit suportate de IMM, cât øi la creøterea capacitæflii de expunere pe garanflii
a fondurilor de garantare.

■

Din experienfla acumulatæ în circa un an de funcflionare, ca øi din dialogul
cu Banca Naflionalæ a României, mediul de afaceri øi fondurile de garantare,
din experienfla institufliilor similare din Uniunea Europeanæ øi accesul la “bunele practici” în domeniul garantærii øi contragarantærii, în calitatea FRC de membru al Asociafliei Europene de Caufliune Mutualæ (AECM), au rezultat o serie de constatæri ce reprezintæ, la acest moment, elemente de referinflflææ ale unui proces ce se doreøte reformator,
în scopul dezvoltærii øi modernizærii activitæflii Fondului Român de Contragarantare,
astfel încât impactul contragarantærii asupra finanflærii IMM sæ fie mereu mai perfecflionat, mai amplu øi mai performant.
■ În primul rând, s-a constatat caracterul restrictiv al obiectului unic de activitate,
care nu permite utilizarea unor mijloace øi instrumente complementare de susflinere a
IMM, aøa cum se întâlneøte frecvent în practica statelor europene cu experienflæ îndelungatæ în domeniu (Spania, Italia, Portugalia, Belgia, Olanda, Franfla etc.).
■ În al doilea rând, a rezultat færæ echivoc necesitatea unei motiværi mai vizibile
a sectorului bancar øi a fondurilor de garantare în utilizarea contragaranflfliiilor ca diminuator de risc, în condifliile reglementate de BNR øi ca sistem de facilitare a creditærii
IMM, precum øi în diseminarea în rândul clientelei bancare a mecanismelor øi informafliilor relevante în legæturæ cu instrumentele de contragarantare øi utilitatea acestora,
cu efect multiplicator asupra valorii øi eficacitæflii procesului productiv al beneficiarilor
– întreprinderile mici øi mijlocii. Practicile europene accentueazæ recunoaøterea contragaranfliilor ca instrumente de diminuare a riscului de credit, cu impact pozitiv asupra
necesitæflilor de adecvare a capitalului institufliilor de credit, în acord cu principiile øi
criteriile Basel II øi în acord cu proiectul Basel III. Iatæ de ce, obflinerea unui asemenea
statut de operare pentru FRC, din partea Bæncii Naflionale a României, ræmâne unul din-

■

22)

Aprobatæ ulterior prin Legea nr. 312/2009, publicatæ în Monitorul Oficial al României, partea
I, nr. 692 din 14.10.2009.
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tre obiectivele majore ale etapei viitoare, strict legat de reconfigurarea mecanismului de
preluare de cætre stat a riscului asociat activitæflii de contragarantare, astfel încât sæ se
asigure un grad maxim de certitudine în ceea ce priveøte plata contragaranfliei la producerea riscului de credit, precum øi de revizuire a mecanismelor de stabilire a condifliilor
de acordare a contragaranfliilor, în sensul ca acestea sæ fie aprobate la nivelul organelor
de conducere profesionalizate ale FRC, færæ ingerinfle exterioare.
■ Pe de altæ parte, o viziune integratæ, modernæ øi pragmaticæ asupra dinamicii
mecanismelor juridice øi de reglementare, care privesc funcflionarea Fondului Român
de Contragarantare, va trebui sæ aibæ în vedere øi reconsiderarea prevederilor din actele
normative de înfiinflflaare a FRC, precum øi a celor din normele interne care definesc mecanismele øi instrumentele de operare ale institufliei, în deplin acord cu implicafliile øi
opfliunile de dezvoltare asumate în documentul strategic al FRC pentru perioada 2011
– 2013 øi a proiecfliilor acestuia din perspectiva 2015.
În consecinflæ, facilitarea finanflærii IMM øi în egalæ mæsuræ dezvoltarea activitæflii Fondul Român de Contragarantare în scopul prevæzut de legiuitor,
acela de instrument de suport dedicat mediului de afaceri, necesitæ adoptarea cel puflin
a urmætoarelor acfliuni øi mæsuri de ordin normativ:

■

Acflfliiunea 1.
Studiu privind instrumente complementare de sprijinire a accesului IMM la finan flflaare øi stimulare a utilizærii contragaranflfliiilor de cætre mediul financiar øi bancar, prac ticate de instituflfliii similare din U.E. øi evaluarea oportunitæflfliii øi impactului acestora asu pra Fondului Român de Contragarantare øi al fondurilor de garantare din România

Mæsura a)
Stabilirea cerinflfleelor øi selectarea operatorului specializat de servicii de cercetare privind instrumente complementare de garantare øi contragarantare,
precum øi a impactului utilizærii acestora de cætre FRC, precum øi de beneficiarii sæi direcflflii øi indirecflflii
Termen: 2012.
Indicatori: –
Buget: FRC – 35.000 euro.
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: vor rezulta în urma studiului.
Impact: modernizarea instrumentelor de operare ale FRC.

Acflfliiunea 2
Perfecflfliionarea cadrului legal de organizare øi desfæøurare a activitæflfliii de contra garantare din perspectiva rezultatelor studiului de impact, precum øi a celor rezultate
din acflfliiunile øi mæsurile asumate prin Documentul strategic
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Mæsura a)
Elaborarea proiectului de modificare øi completare a Ordonanflfleei de urgenflflææ
a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinflflaarea Fondului Român de Contragarantare, aprobatæ prin Legea nr. 312/2009, cu modificærile øi completærile
ulterioare
Termen: 2012.
Indicatori: –
Buget: –
Responsabilitæflflii: AGA, Consiliul de Supraveghere, Directoratul.
Implicaflfliii juridice: modificarea corespunzætoare a legislafliei øi normelor interne
ale FRC.
Impact: – crearea cadrului normativ pentru diversificarea instrumentelor FRC
destinate susflinerii accesului la finanflare a întreprinderilor;
– creøterea impactului serviciilor FRC în dezvoltarea economiei naflionale.

Mæsura b)
Consultarea autoritæflfliilor publice implicate cu privire la proiect, Ministerul
Economiei, Comerflfluului øi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanflfleelor Pu blice, Banca Naflfliionalæ a României, Consiliul Concurenflfleei, precum øi a potenflfliialilor parteneri øi beneficiari ai acestor oportunitæflflii ale FRC
Termen: 2012
Indicatori: –
Buget: –
Responsabilitæflflii: Directoratul.
Implicaflfliii juridice: cu respectarea prevederilor legale privind elaborarea actelor
normative.
Impact: îmbunætæflirea proiectului de act normativ modificator pe baza consultærii
autoritæflilor implicate.

Mæsura c)
Definitivarea øi promovarea proiectului de act normativ modificator cætre
Ministerul Economiei, Comerflfluului øi Mediului de Afaceri, în vederea exercitærii de cætre acesta a dreptului de iniflfliiativæ legislativæ
Termen: 2012.
Indicatori: –
Buget: –
Responsabilitæflflii: AGA, Consiliul de Supraveghere øi Directoratul.
Implicaflfliii juridice: rezultæ din conflinutul actului normativ.
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Impact: – adoptarea proiectului de act normativ modificator, conform procedurii
legislative în vigoare;
– adoptarea de cætre Guvern a proiectului de act normativ, ca proiect de
lege sau prin procedura delegærii legislative.

Mæsura d)
Revizuirea Actului Constitutiv al FRC øi a reglementærilor interne privind
organizarea øi funcflfliionarea acestuia în conformitate cu noul cadru normativ
adoptat
Termen: 2013 (în raport cu data intrærii în vigoare a actului normativ).
Indicatori: – conformitatea normelor øi procedurilor interne ale FRC cu noul cadru normativ adoptat.
Buget: –
Responsabilitæflflii: AGA, Consiliul de Supraveghere, Directoratul.
Implicaflfliii juridice: modificarea în consecinflæ a normelor øi procedurilor interne
ale FRC.
Impact: diminuarea riscului operaflional.

Mæsura e)
Restructurarea øi recalibrarea normelor øi procedurilor interne ale FRC, în
consecinflflaa modificærilor aduse în legislaflfliia privind înfiinflflaarea øi funcflfliionarea FRC, precum øi din perspectiva implementærii acflfliiunilor øi mæsurile asumate în Strategia Fondului Român de Contragarantare 2011 – 2013 øi ale
proiecflfliiilor pânæ în anul 2015
Termen: 2013.
Indicatori: –
Buget: FRC.
Responsabilitæflflii: AGA, Consiliul de Supraveghere, Directoratul.
Implicaflfliii juridice: reformarea, în consecinflæ, a sistemului de reglementæri interne
ale FRC.
Impact: modernizarea sistemului de operare, ale normelor øi instrumentelor de operare ale FRC în concordanflæ cu misiunea institufliei rezultatæ din politicile
publice Guvernamentale, prevederile actelor normative øi bunele practici
europene.
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PROIECfi
fiIII STRATEGICE
2015
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Proiecflfliii strategice 2015

CONTEXTUL STRATEGIC AL SISTEMULUI ECONOMIC,
FINANCIAR ØI BANCAR, ÎN PERSPECTIVA 2015
POLITICILE publice guvernamentale structureazæ pentru intervalul mediu 2011
– 2015 obiective, acfliuni øi intervenflii, ale cæror referinfle sunt identificare în Memorandumul pentru aprobarea pozifliei preliminare a României cu privire la Strategia Europa
2020, cât øi într-o serie de documente programatice øi strategice sectoriale.
În acest context, activitatea Fondului Român de Contragarantare (FRC) se relevæ
a fi o funcflfliie dinamicæ a activitæflii sistemului financiar-bancar din România, suport major al proceselor care asiguræ dezvoltarea accesului la finanflare a IMM. Pe de altæ parte,
dinamica activitæflii sistemului financiar-bancar depinde de evoluflia generalæ a activitæflii economice, iar aceasta, la rândul ei, de politicile publice în domeniul economic,
respectiv, de anticipafliile prefigurate la nivelul actorilor economici (producætori, consumatori, investitori) cu privire la evolufliile economice. Dintr-o astfel de perspectivæ
evaluarea principalelor direcflfliii de evoluflfliie a mediului economic, financiar øi bancar din
România, având ca perspectivæ orizontul 2015, pune în evidenflæ, corelativ, urmætoarea
configuraflie plauzibilæ.
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1. DIRECfi
fiIII ALE EVOLUfi
fiIIEI ECONOMICE GENERALE
A. LA NIVELUL ECONOMIEI REALE
PNR23): “reluarea procesului
➤ reluarea creøterii economice øi creøterea ocupærii (P
de creøtere economicæ øi crearea de noi locuri de muncæ”, “stimularea creøterii
investifliilor în CDI în sectorul privat”; PC24): “stimularea creøterii investifliilor în sectorul privat”, “promovarea flexicuritæflii øi a ocupærii forflei de muncæ, implementarea
noului Cod al muncii”; SFB25): “evolufliile economice øi financiare se vor îmbunætæfli”,
“pentru ultimii doi ani ai intervalului se prevede accelerarea creøterii economice”, “stimularea mobilitæflii forflei de muncæ”; SGICMA26): “promovarea creøterii economice
prin investiflii øi îmbunætæflirea climatului investiflional”)
– impact specific: creøterea cererii de credite bancare necesare investifliilor
suplimentare;
➤ dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul investiflfliiilor privind infra structura fizicæ (S
SFB: “program de reabilitare a drumurilor judeflene”, “continuarea programelor Prima casæ, Rabla, Primul siloz”)
– impact specific: creøterea cererii de credite bancare necesare participærii
sectorului privat la parteneriatul public-privat;
PNR: “facilitarea accesului tinerilor la finanflare”,
➤ extinderea activitæflfliii IMM (P
“îmbunætæflirea mediului de afaceri”; SGIMM27): “diversificarea instrumentelor financiare pentru sprijinirea dezvoltærii IMM”; SFB: “program de investiflii în economia ruralæ care vizeazæ IMM din mediul rural”)
– impact specific: creøterea cererii de credite bancare de valori relativ mici
dar generalizate la întregul mediu de afaceri.

B. PE PLANUL ECONOMIEI NOMINALE
PNR: “creø➤ creøterea acceleratæ a volumului de fonduri structurale absorbite (P
terea gradului de absorbflie a fondurilor structurale øi de coeziune”; SFB: “dezvoltarea
capacitæflilor administrative a unitæflilor care gestioneazæ fonduri, cu precædere în sectorul
transporturi”, “consolidarea procesului de evaluare a proiectelor, solicitând sectorului privat sæ analizeze bancabilitatea proiectelor”, dezvoltarea “infrastructurii de mediu”)
23)

Programul Naflional de Reforme 2011 – 2013.
Programul de Convergenflæ 2011 – 2014.
25) Strategia fiscal-bugetaræ 2011 – 2013.
26) Strategia guvernamentalæ pentru îmbunætæflirea øi consolidarea mediului de afaceri 2010 – 2014.
27) Strategia guvernamentalæ pentru dezvoltarea sectorului IMM 2010 – 2014.
24)
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– impact specific: creøterea cererii de credite bancare pentru cofinanflæri sau
pre-finanflæri ale proiectelor cu finanflare europeanæ;
➤ menflfliinerea prudenflfleei bæncii centrale în ceea ce priveøte dinamica creditului
bancar neguvernamental pentru clienflflii non-financiari (îndeosebi a celui pentru consum)
– impact specific: o temperare a creditelor bancare insuficient garantate,
ceea ce va creøte cererea de garantare øi contragarantare a creditelor bancare.

C. ÎN PLAN INSTITUfi
fiIIONAL
➤ dezvoltarea unui sistem instituflfliional favorabil dezvoltærii mediului de afaceri

PNR: “întærirea capacitæflii instituflionale de management al reformei privind îmbunæ(P
tæflirea mediului de afaceri din România”, “elaborarea primei Strategii guvernamentale
pentru îmbunætæflirea øi consolidarea mediului de afaceri 2010 – 2014, precum øi a Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM pânæ în anul 2013”; “modificarea cadrului legal în domeniul stimulærii ocupærii forflei de muncæ”)
PC: “consolidarea în continuare a
➤ consolidarea stabilitæflfliii sistemului bancar (P
stabilitæflii sistemului bancar …”)
– impact specific: menflinerea, cu caracter de permanenflæ, a ofertei de credite bancare, cu impact direct asupra creøterii segmentului de garantare, respectiv contra-garantare a creditelor bancare;
➤ creøterea capitalizærii CEC Bank, a FNGCIMM øi capitalizarea continuæ a Fondului Român de Contragarantare
– impact specific: creøterea ofertei de credite bancare øi a ofertei de contragarantare a creditelor bancare.

D. PE PLANUL ANTICIPAfi
fiIIILOR
➤ ieøirea tehnicæ din recesiunea economicæ transmite un semnal pozitiv atât asu-

pra investitorilor autohtoni, cât øi asupra investitorilor stræini; acest semnal pozitiv se
va menfline pe tot intervalul 2011 – 2015
– impact specific: creøterea cererii de credite bancare destinate investifliilor
interne directe;
➤ reluarea creøterii economice øi asigurarea sustenabilitæflfliii fiscal-bugetare trans mite, de asemenea un semnal pozitiv, de încredere, privind mediul de afaceri
– impact specific: extinderea afacerilor va necesita creøterea cererii de credite bancare;
➤ menflfliinerea flfliintei calendaristice de aderare a României la zona euro în anul
2015 creeazæ aøteptæri privind prudenflialitatea bæncii centrale în privinfla controlului
masei monetare øi a inflafliei
– impact specific: reducerea prudenflialitæflii sistemului bancar øi, ca urmare,
creøterea disponibilitæflii acestuia de a acorda credite bancare.
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2. DIRECfi
fiIII DE EVOLUfi
fiIIE ALE SISTEMULUI BANCAR
LA NIVELUL sistemului bancar urmætoarele direcflfliii de evoluflfliie se vor obiectiva:

a. Privind stabilitatea sistemului bancar
➣ sistemul bancar îøi va menflfliine o stabilitate relativæ, ca urmare, pe de o parte, a

absenflei “apetitului” pentru active toxice, iar, pe de altæ parte, a dependenflei de bæncile-mamæ a bæncilor rezidente în România
– impact specific: cererea de garanflii øi de contragaranflii pentru creditele
bancare se va menfline într-un “tunel” acceptabil, ca dimensiune øi dinamicæ.

b. Privind expunerea sistemului bancar
➣ ca urmare a reluærii creøterii economice în statele membre în care îøi au sediile

bæncile-mamæ, inclusiv în România, expunerea bancaræ în România va înregistra o
tendinflflææ de creøtere; în aceeaøi direcflie va acfliona rata dobânzii bancare active care ræmâne ridicatæ în România, comparativ cu alte state membre, ca urmare a inflafliei mai
ridicate în România
– impact specific: creøterea expunerii bancare creeazæ premisele materiale
pentru creøterea ofertei de credite.

c. Privind prudenflfliialitatea sistemului bancar
➣ menflinerea unei prudenflialitæfli excesive la acordarea de credite bancare (inclu-

siv antrenarea unei selecflii adverse a clienflilor non-guvernamentali non-financiari), ca
urmare a instabilitæflii øi prelungirii perioadei de redresare economicæ în unele flæri europene în care au sediu o serie de bænci mamæ care opereazæ în România øi a impredictibilitæflii mediului de afaceri (care se va micøora relativ încet în perioada urmætoare PC:
“adoptarea noilor reguli prudenfliale aferente institufliilor de credit”)
– impact specific: menflinerea unei cereri ridicate pentru garantarea øi contragarantarea creditelor bancare
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3. DIRECfi
fiIII DE EVOLUfi
fiIIE ALE ACTIVITÆfi
fiIII
DE CREDITARE
La nivelul activitæflii de creditare bancaræ urmætoarele direcflfliii de evoluflfliie se vor
obiectiva:

A. PRIVIND DINAMICA CREDITÆRII BANCARE
➤ creditarea bancaræ se va relua, în limitele prudenflialitæflii specifice condifliona-

litæflilor Basel III, în primul rând, ca urmare a semnalelor de reluare a creøterii economice, în al doilea rând, ca urmare a semnalelor de revenire la nivelul salariilor din sectorul bugetar, în al treilea rând, ca urmare a nevoii sistemului bancar de a “extrage”
încasæri care sæ asigure acoperirea costurilor de depozitare, pe de o parte, respectiv, sæ
asigure profitul bancar, pe de altæ parte
– impact specific: sistemul bancar va înflelege mai bine dependenfla esenflialæ
a profitabilitæflii øi a menflinerii sale pe piaflæ de finanflarea sectorului real al
economiei; în consecinflæ, creditarea bancaræ va înregistra o reluare relativæ,
încæ din semestrul II al anului 2011.

B. PRIVIND STRUCTURA CREDITÆRII BANCARE
➤ ca urmare a efectelor generate de actuala crizæ financiaræ, sistemul bancar a

înregistrat credite neperformante de valori ridicate, cu impact direct asupra creøterii
prudenflialitæflii sistemului bancar; în consecinflæ, structura aøteptatæ a creditærii ban care în urmætoarea perioadæ, va fi, probabil, urmætoarea (în ordinea “preferinflei” bæncilor):
➤ acordarea de credite guvernamentale (cumpæræri de titluri de stat);
➤ restructurarea creditelor existente, în scopul menflinerii “în viaflæ” a clienflilor bancari existenfli, inclusiv prin credite de refinanflare;
➤ acordarea de credite firmelor mari sau, în orice caz, firmelor în legæturæ
cu care asimetria informaflionalæ este relativ scæzutæ;
➤ acordarea de credite pentru cofinanflarea sa prefinanflarea proiectelor finanflate din fonduri structurale);
➤ acordarea de credite IMM (riscul de neperformanflæ este redus de sumele
relativ mici acordate ca credite);
➤ acordarea de credite persoanelor fizice (inclusiv credite de consum)
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– impact specific: 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 implicare 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.

C. PRIVIND COSTUL CREDITÆRII BANCARE
➤ 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 plus, creditarea bancaræ îøi va mæri costul øi în urma garantærii øi contragarantærii
– impact specific: va exista un “arbitraj” între nevoia, în creøtere, de credite
bancare øi costul relativ ridicat al acesteia; garantarea øi contragarantarea ar
putea juca, în acest context, rolul de “arbitru”, care ar putea încuraja creditarea bancaræ a economiei reale.
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4. DIRECfi
fiIII DE EVOLUfi
fiIIE ALE SISTEMULUI
DE GARANTAREA ØI CONTRAGARANTARE
PE BAZA evolufliilor menflionate øi descrise mai sus, activitatea de garantare a
creditului bancar se va extinde. Concomitent, instituflfliiile de garantare a creditului ban car îøi vor menflfliine prudenflfliialitatea 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, ambele, de naturæ sæ intensifice cererea
de contragarantare a creditelor bancare.
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5. ALfi
fiII FACTORI DE IMPACT ASUPRA STRATEGIEI FRC
URMÆTORII factori adiflfliionali pot influenfla atât structura Strategiei FRC cât øi
comportamentul acestuia pe piafla financiar-bancaræ din România:

a. volatilitatea variabilelor nominale din economie (inflaflfliie, rata dobânzii bancare, cursul de schimb)
– sensul impactului: direct proporflional cu creøterea cererii de contragarantare a creditelor bancare;
– dimensiunea impactului: medie;

b. stabilitatea politicæ în flflaaræ
– sensul impactului: invers proporflional cu creøterea cererii de contragarantare a creditelor bancare;
– dimensiunea impactului: micæ;

c. revenirea salarizærii la nivelul de la mijlocul anului 2010
– sensul impactului: ambivalent (direct proporflional, ca urmare a creøterii
cererii de credite, inclusiv de consum; invers proporflional, ca urmare a creøterii garanfliilor monetare ale solicitanflilor de credite bancare);
– dimensiunea impactului: micæ.
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6. PROIECfi
fiIII 2015. CONCLUZII
STRATEGIA Fondului Român de Contragarantare trebuie sæ ia în considerare urmætoarele fenomene, cu impact asupra cererii de contragaranflii la creditele bancare garantate de IFN specializate:
a) creøterea economicæ cu deosebire a sectorului întreprinderilor mici øi mijlocii se va intensifica atât ca volum, cât øi sub aspect inovativ, øi-øi va conserva o anumitæ ireversibilitate, având ca suport de referinflæ relansarea creditærii øi diversificarea instrumentelor de operare a institufliilor financiarbancare;
b) nevoia de credite bancare ræmâne ridicatæ, într-o situaflie în care economisirea sectorului privat este extrem de slabæ (pânæ în anul 2010 ea era chiar
negativæ);
c) o anumitæ incertitudine privind dinamica mediului de afaceri va menfline
o prudenflialitate ridicatæ atât la nivelul sistemului financiar-bancar comercial, cât øi la nivelul bæncii centrale, ca efect øi condiflionalitate date de aplicarea Acordului Basel III;
d) instituflfliiile de garantare vor continua sæ manifeste o sensibilitate ridicatæ
faflflææ de risc, motivat, pe de-o parte, de necesitatea adaptærii la compartimentul sistemului bancar, cât øi ca impact al dinamicii politicilor europene øi naflionale în domeniul ajutorului de stat.
Determinaflfliiile socio-economice øi ale pieflfleei financiar-bancare asumate de Fondul
Român de Contragarantare în Documentul de fundamentare, cel strategic, în contextualizærile specifice la obiectivele prioritare øi în cele rezumate mai sus, sunt argumente
care dau coerenflflææ, rigoare analiticæ øi relevanflflææ vizionaræ realistæ a perspectivei strategice a FRC pânæ în anul 2015 centratæ, pe urmætoarele opflfliiuni:
➤ consacrarea øi pentru orizontul 2015 a obiectivului strategic general al
perioadei 2011 – 2013 definit ca: perfecflionarea, dezvoltarea, diversificarea
inovativæ øi modernizarea mecanismelor øi a instrumentelor de contragarantare în procesul de facilitare a accesului la finanflare a întreprinderilor mici
øi mijlocii;
➤ continuitate øi coerenflflææ în implementarea obiectivelor prioritare asumate
în Documentul strategic 2011 – 2013, ca suport consolidat al obiectivului
general, comportând urmætoarele evoluflii øi/sau reconsideræri calitative plauzibile.
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A) OBIECTIVUL PRIORITAR 1
Dezvoltarea accesului la finanflflaare a IMM prin creøterea numærului øi a volumului
de contragaranflfliii, a numærului IMM beneficiare øi a locurilor de muncæ susflfliinute sau
nou înfiinflflaate:
➤ ræmâne suport esenflial al îndeplinirii misiunii Fondului Român de Contragarantare de dezvoltare a accesului la finanflare a IMM;
➤ oferæ imaginea structuratæ în condiflii consolidate a Fondului Român de Contragarantare, ca efect al implementærii componentelor strategice ale perioadei 2011 –
2013 øi a premiselor pe care le oferæ perspectiva 2015;
➤ defineøte anvergura efectelor procesului de contragarantare exprimate în numærul, volumul øi structura contragaranfliilor acordate, precum øi al implicafliilor acesteia asupra dinamicii incluziunii sociale øi al nivelului ocupaflional;
➤ personalizeazæ anvergura Fondului Român de Contragarantare în arhitectura
sistemului de garantare øi finanflare a IMM øi a rolului institufliei contragarantærii de pârghie în creøterea øi modernizarea procesului de acces la finanflare a mediului de afaceri;
➤ asiguræ diversificarea structurii beneficiarilor de finanflare în condifliile garantærii øi contragarantærii prin facilitarea accesului la finanflare a operatorilor economici
din domeniul cooperafliei, meøteøugurilor, turismului, mediului, industriei culturale, media
precum øi a celor care asiguræ valorificarea resurselor locale;
În consecinflæ, Obiectivul prioritar I se menflfliine în actualitate în urmætoarea
redefinire: Dezvoltarea øi modernizarea accesului la finanflare a IMM prin
creøterea volumului øi a calitæflii instrumentelor de operare ale Fondului Român de Contragarantare, precum øi a mecanismelor de lucru cu fondurile de garantare øi alte instituflii financiare nebancare.
O viziune integratæ asupra perspectivelor îndeplinirii acestui obiectiv este redatæ
în graficul nr. 6.1.

➤

➤

Evaluarea flfliintelor relevante sunt de naturæ calitativ-valoricæ øi au în vedere
impactul pe care urmeazæ sæ-l aibæ asupra atingerii lor, cel puflfliin urmætorii

factori:

➤ impactul politicilor publice în domeniul IMM øi al mediului de afaceri, în con-

textul viziunii strategice de dezvoltare a României din perspectiva 2020 ;
➤ implementarea strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM;
➤ impactul politicilor øi instrumentelor în domeniul ajutorului de stat în special
prin sporirea numærului de mæsuri, care au în vedere acordarea ajutoarelor de stat, mai
ales, sub forma de garanflii øi, mai puflin, pe granturi øi facilitafli fiscale;
➤ reconsiderarea politicilor, mecanismelor øi instrumentelor de garantare øi contragarantare europene, prin intensificarea suportului øi sprijinului oferit de institufliile specializate ale UE societæflilor de garantare øi de contragarantare; orientarea politicilor øi
transpunerea în practicæ a obiectivelor stabilite la nivelul naflional øi UE, privind favo186
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rizarea acordærii 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;
➤ diversificarea schemelor actuale de garantare øi practicarea unui numær mai mare
de produse tipizate de garantare, care vor facilita relafliile cu sistemul bancar, creøterea
gradului de standardizare al produselor de garantare, permiflând accelerarea dinamicii
portofoliilor de garanflii øi contragaranflii;
➤ sectorul microîntreprinderilor øi, respectiv, acordarea de microîmprumuturi se
vor bucura de o atenflie deosebitæ din partea schemelor de 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. Microcreditarea reprezintæ o
componentæ esenflialæ a politicilor UE pentru etapa urmætoare, iar România a preluat
aceastæ opfliune în toate documentele strategice la care face referire prezentul demers;
➤ crearea unui sistem descentralizat de fonduri regionale de asistenflæ øi garantare,
care sæ îmbunætæfleascæ accesul IMM la finanflare, prin îmbinarea resurselor financiare
locale ale bæncilor cu garanfliile fondurilor locale de garantare;
➤ dezvoltarea de scheme/instrumente de garantare necesare asigurærii surselor de
finanflare privatæ a instrumentelor cu capital de risc, necesare investifliilor IMM (ecoinovative, start-up, internaflionalizare, dezvoltare de noi produse øi servicii cu valoare
adæugatæ).

B) OBIECTIVUL PRIORITAR II
Perfecflfliionarea schemelor de ajutor øi a normelor de aplicare ale acestora în core laflfliie cu dinamica legislaflfliiei europene øi naflfliionale în materia ajutorului de stat:
➣ capætæ o nouæ relevanflæ øi ræmâne vædit prioritar în condifliile restructurærilor
pe care Comisia Europeanæ le vizeazæ pentru acest domeniu, cu deosebire privind reducerea øi perfecflionarea direcflionærii ajutoarelor de stat, accentuarea analizelor calitative în procesul de alocare, îmbunætæflirea øi eficientizarea procedurilor, a mecanismelor
de aplicare ale transparenflei, precum øi cu privire la partajarea responsabilitæflilor între
Comisie øi statele membre;
➣ instituflia contragarantærii în statele membre se modernizeazæ dinamic, relafliile
dintre institufliile comunitare øi naflionale se întâlnesc iar procesul de transfer al elementelor de know-how în materia ajutorului de stat se internaflionalizeazæ;
➣ funcflia-obiectiv øi misiunea Fondului Român de Contragarantare se restructureazæ în contextul mecanismelor de reformæ øi integrare în UE, vizând optimizarea ra187
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Valori contragaranflii acordate – cumulat (milioane lei)
Locuri de muncæ susflinute – cumulat
Nr. contragaranflii – cumulat
Finanflæri susflinute – cumulat (milioane lei)
IMM susflinute – cumulat
Plæfli – cumulat (milioane lei)
NOTÆ.
1. Dinamica portofoliului total de contragaranflii este construitæ flinând cont de creøterile medii anuale de garanflii
noi prognozate a fi înregistrate de fondurile partenere, valori cuprinse între 15 øi 30%, precum øi de evolflia ponderii garanfliilor contragarantate în portofoliul acestora, pondere ce va înregistra creøteri de la cca 40% în 2011
la cca 60% în 2015.
2. Tendinfla de creøtere mai accentuatæ a numærului øi volumului contragaranfliilor aferente finanflærilor destinate
investifliilor, prin media mult mai ridicatæ a ponderii contragarantate øi a valorii finanflærilor contragarantate,
induce o dinamicæ diferitæ creøterii numærului de contragaranflii øi a numærului de IMM beneficiare.
3. Dinamica creøterii numærului de IMM øi a locurilor de muncæ protejate sau nou înfiinflate, a volumului creditelor susflinute în condifliile garantærii øi ale contragarantærii, precum øi evoluflia celorlate variabile reflectate în
acest grafic, derivæ øi sunt covârøitor determinate de nivelul øi structura contragaranfliilor acordate.

Figura nr. 6.1. – Creøterea volumului øi a echitæflfliii instrumentelor de operare ale FRC
precum øi a mecanismelor de lucru cu fondurile de garantare øi alte instituflfliii financiare nebancare în sprijinul dezvoltærii øi modernizærii accesului la finanflflaare a IMM.
portului dintre contragarantarea în condifliile mecanismelor de ajutor de stat øi operarea
pe principiile liberei concurenfle;
➣ evoluflfliia Fondului Român de Contragarantare va fi covârøitor determinatæ
de anvergura øi calitatea strategiei naflfliionale în domeniul competitivitæflfliii, precum øi de competenflflaa implementærii acesteia.
Drept urmare, Obiectivul prioritar II se consacræ øi pentru perspectiva 2015 în
definirea asumatæ pentru etapa 2011 – 2013 astfel: Perfecflionarea schemelor de ajutor
øi a normelor de aplicare ale acestora în corelaflie cu dinamica legislafliei europene øi naflionale în materia ajutorului de stat.
188

Proiecflfliii strategice 2015

C) OBIECTIV PRIORITAR III
Dezvoltarea øi flexibilizarea facilitæflfliilor oferite în procesul de accesare la finan flflaare a IMM, pentru proiectele aflate în convergenflflææ cu Strategia Europa 2020, având ca
obiective de referinflflææ creøterea inteligentæ, dezvoltarea durabilæ øi promovarea unei
economii favorabile incluziunii sociale:
➤ este un obiectiv care, færæ nici o îndoialæ, are vocaflia vizionaræ a sfârøitului de
deceniu II al acestui secol, determinând nu numai etapa 2011 – 2013, ci øi proiecfliile
care se vor materializa în 2015 øi asupra viitoarelor obiective, care vor constitui portofoliul strategic de modernizare a proceselor de finanflare, garantare øi contragarantare;
➤ prezintæ relevanflæ angajamentele asumate de institufliile europene de a asigura
convergenfla proceselor europene de creøtere inteligentæ, durabilæ øi favorabilæ incluziunii;
➤ Guvernul României øi-a asumat integrarea în plan naflional a obiectivelor strategice europene, prin Memorandumul de aprobare a pozifliei preliminare a României cu
privire la Strategia Europa 2020, implicând major institufliile financiare în îndeplinirea
dezideratelor pe care le preconizeazæ acest proiect strategic;
➤ dezvoltarea inteligentæ, cercetarea øi dezvoltarea inovativæ capætæ un rol covârøitor în cadrul politicilor publice, europene øi naflionale, ca alternative intangibile pentru o creøtere durabilæ în toate domeniile majore ale societæflii;
➤ România este mult ræmasæ în urma flærilor europene dezvoltate, cu deosebire în
domeniul cercetærii-dezvoltærii, al învæflæmântului, al protecfliei mediului, al IT øi comunicafliilor, astfel încât dezvoltarea accesului la finanflare a IMM pentru facilitarea proiectelor pentru aceste domenii se constituie într-o realæ provocare, øansæ unicæ pentru o
economie competitivæ, reducerea decalajelor øi prosperitate;
➤ sistemul institufliilor de finanflare, garantarea øi în consecinflæ contragarantarea,
sunt puflin adaptate obiectivelor preconizate în Strategia Europa 2020, astfel cæ modernizarea instrumentelor øi mecanismelor de operare ale acestora dintr-o astfel de perspectivæ nu pot fi amânate færæ riscuri øi efecte în consecinflæ.
Creøterea rolului Fondului Român de Contragarantare în amplul proces de restructurare a accesului la finanflare pentru facilitarea proiectelor inovative, de cercetare-dezvoltare øi a celor bazate pe cunoaøtere, având ca referinflflææ Strategia Europa 2020, presu pune prioritizarea obiectivului din perspectiva acflfliiunilor øi mæsurilor preconizate pânæ
în anul 2015, reconfigurat astfel: Dezvoltarea øi modernizarea mecanismelor øi instrumentelor de contragarantare pentru finanflarea proiectelor aflate în convergenflæ cu obiectivele Strategiei Europa 2020, vizând creøterea inteligentæ, dezvoltarea durabilæ øi
îmbunætæflirea mediului de afaceri favorabil incluziunii sociale.

D) OBIECTIVUL PRIORITAR IV
Dezvoltarea øi diversificarea capacitæflfliii de operare a FRC prin asumarea unor mecanisme de contragarantare în condiflfliii de piaflflææ, accesul la scheme øi finanflflææri europene
øi participarea la capitalul unor instituflfliii de finanflflaare a IMM:
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➣ prin implementarea acfliunilor øi mæsurilor prevæzute pentru perioada 2011 –

2013 vizând acest obiectiv, se anticipeazæ soluflionarea componentelor care asiguræ dezvoltarea mecanismelor de contragarantare în condiflii de piaflæ;
➣ participarea la capitalul unor instituflii de finanflare a IMM nu va mai reprezenta o prioritate în condifliile în care obiectivul strategic în cauzæ nu mai constituie domeniu prioritar;
➣ accesul la scheme øi finanflæri europene sporeøte ca mizæ, urmând a fi dezvoltat ca
acfliune prioritaræ de sine stætætoare în contextul obiectivului prioritar al perspectivei 2015;
➣ drept urmare acest obiectiv nu va mai fi asumat pentru etapa 2014 – 2015, fiind
considerat epuizat în perioada anterioaræ.

E) OBIECTIVUL PRIORITAR V
Dezvoltarea cooperærii cu instituflfliiile øi organismele de garantare øi contragarantare din flflæærile membre UE øi alte altor state cu experienflflææ în domeniu, valorificarea pote nflfliialului øi oportunitæflfliilor oferite de AECM în scopul asumærii instrumentelor de bune
practici øi a experienflfleelor relevante pe plan european øi internaflfliional:
➤ cooperarea bilateralæ øi în plan multilateral se va consacra în intervalul pe care
îl vizeazæ Documentul strategic, astfel cæ determinafliile strategice asumate prin acest
obiectiv se vor individualiza, putând fi asumate ca mecanism operaflional de rutinæ, pierzându-øi vocaflia de a fi prioritare în sine;
➤ ræmân de maximæ actualitate øi relevanflæ prerogativele strategice care vizeazæ
transferul de know-how în domeniile tehnologiilor øi ale mecanismelor contragarantærii
ca “bune practici”;
➤ Fondul Român de Contragarantare a dobândit relativ recent calitatea de membru AECM, astfel cæ valorificarea potenflialului øi oportunitæflilor, oferite de cætre aceasta în plan european øi internaflional, ræmâne o misiune de maximæ relevanflæ pentru dezvoltarea øi modernizarea institufliei contragarantærii în viitor.
Considerentele øi argumentele de mai sus motiveazæ renunflflaarea la caracterul prio ritar al obiectivului V, urmând ca elementele de referinflflææ care vizeazæ transferul de
“bune practici” øi al oportunitæflfliilor oferite de AECM sæ fie asumate în cadrul obiec tivului prioritar III, aøa cum acesta a fost reformulat anterior.

F) OBIECTIVUL PRIORITAR VI
Realizarea øi dezvoltarea unui sistem de servicii informatice privind instrumen tele, mecanismele øi consultanflflaa în domeniul contragarantærii, garantærii øi accesului la
finanflflaare a IMM:
➣ opflfliiunile strategice în viziunea 2015 nu vor menflfliine ca fiind de nivel prioritar
acest domeniu, determinat de faptul cæ implementarea acflfliiunilor øi mæsurilor asumate
pentru perioada 2011 – 2013 asiguræ la un înalt nivel competitiv construcflfliia øi imple mentarea sistemului informatic necesar dezvoltærii FRC;
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➣ elementele care asiguræ funcflionalitatea sistemelor de operare øi cele care vi-

zeazæ upgradarea sistemului IT în acord cu dinamica mecanismelor øi instrumentelor
de lucru FRC sau care au caracter de continuitate urmeazæ a fi preluate în cadrul obiectivelor care vizeazæ consolidarea economicæ a institufliei.

G) OBIECTIVUL PRIORITAR VII
Dezvoltarea øi diversificarea comunicærii øi a relaflfliiilor instituflfliionale cu fondurile
de garantare, bæncile, mediul de afaceri, presæ øi autoritæflfliile publice în scopul cunoaøte rii conflfliinutului øi dinamicii mecanismelor øi instrumentelor de operare ale FRC:
➤ relafliile de parteneriat ale Fondului Român de Contragarantare cu fondurile de
garantare, precum øi cu sistemul financiar-bancar, cel al mediului de afaceri øi cu institufliile øi autoritæflile publice-centrale øi locale, cu atribuflii în domeniul dezvoltærii sectorului IMM, vor constitui øi în viitor vectori majori ai procesului de perfecflionare calitativæ a funcfliilor øi misiunii contragarantærii ca instrument de referinflæ al îmbunætæflirii
finanflærii întreprinderilor mici øi mijlocii;
➤ acest obiectiv urmeazæ sæ fie asumat øi prin preluarea øi dezvoltarea practicilor
care au vizat parteneriatele cu institufliile din flærile europene în perioada anterioaræ, în
vederea consacrærii bunelor practici în materia garantærii øi contragarantærii;
➤ specializarea relafliilor cu managementul sistemului bancar pentru promovarea
sistemelor, mecanismelor øi instrumentelor de operare ale FRC, impune consacrarea adecvatæ a unor parteneriate flexibile øi inteligente, în mæsuræ sæ asigure o autenticæ îmbunætæflire a accesului la finanflare;
➤ concluziile desprinse în urma dialogului avut cu mediul de afaceri, bancar øi
instituflional din întreaga flaræ pune în evidenflæ multe lipsuri øi sincope în calea cunoaøterii instrumentelor specifice contragarantærii, precum øi necesitatea ca aceastæ componentæ a managementului Strategic al FRC sæ fie menflinutæ øi dezvoltatæ prioritar în perspectiva 2015;
➤ transparenfla în procesul de operare øi dezvoltare instituflionalæ este øi va ræmâne
un principiu european de strictæ actualitate, a cærei manifestare va trebui intensificatæ pe
toate planurile: mediu de afaceri, sistemul de garantare, institufliile financiar-bancare,
raporturile cu institufliile europene, autoritæflile publice de la toate nivelele, sistemul cultural øi media;
➤ Fondul Român de Contragarantare nu are încæ un comportament pe deplin performant, privind comunicarea publicæ øi diseminarea eficientæ a mecanismelor øi instrumentelor sale de operare, astfel încât instituirea øi implementarea unei strategii proprii de comunicare adecvate se impune cu necesitate.
În acest context, Obiectivul VII se pæstreazæ prioritar în urmætoarea redefinire:
Perfecflionarea comunicærii øi a calitæflii parteneriatului cu fondurile de garantare, bæncile, mediul de afaceri, autoritæfli publice øi presa precum øi cu organisme øi instituflii similare din flærile membre UE în scopul consolidærii imaginii øi a vizibilitæflii operaflionale ale FRC.
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H) OBIECTIVUL PRIORITAR VIII
Perfecflfliionarea managementului FRC, îmbunætæflfliirea formærii continue a persona lului øi obflfliinerea recunoaøterii calitæflfliii în procesul de operare:
➣ rafliunea esenflialæ a întregului proces asumat de AGA, Consiliul de Supraveghere øi Directoratul Fondului Român de Contragarantare pentru elaborarea Strategiei FRC pentru perioada 2011 – 2013 se regæseøte în necesitatea perfecfliunii managementului, ca funcflie strategicæ ce dæ consistenflæ øi justificæ necesitatea continuærii øi
amplificærii consecvente a demersului, având flintæ 2015 øi chiar øi dupæ acest orizont;
➣ managementul este un proces dinamic prin esenfla sa, încât opfliunea consacrærii
unui comportament vizionar modern din partea actorilor principali care gestioneazæ Fondul Român de Contragarantare – AGA, Consiliul de Supraveghere øi Directoratul se impune axiomatic;
➣ concluziile analizei SWOT, relevante în studiul de specialitate, se cer a fi valorificate de o manieræ exhaustivæ øi corelativæ, având în vedere toate obiectivele prioritare, precum øi efectele implementærii acfliunilor øi mæsurilor preconizate ca premise
fundamentale ale perfecflionærii managementului, eliminærii punctelor slabe, valorizærii
punctelor tari øi anticipærii solufliilor de contracarare a ameninflærilor. De regulæ, un demers atât de complex øi cu atât de multe necunoscute nu poate fi asumat decât într-o
viziune dinamicæ øi pentru intervale de timp cel puflin de nivel mediu (3 – 5 ani);
➣ unele componente strategice ale fostelor obiective prioritare: gestiunea sistemului informatic, construcflia parteneriatelor instituflionale, activitatea de consultanflæ,
dezvoltarea logisticæ, dinamica sistemului normativ, vor fi asumate de acest obiectiv prioritar, care dezvoltæ funcflia managerialæ asigurând echilibrul intercondiflional necesar;
➣ acest obiectiv prioritar va trebui sæ dobândeascæ alæturi de vocaflia de a fi autentic integrator pentru întregul proces de implementare a principiilor, acfliunilor øi mæsurilor vizate în Documentul Strategic øi calitatea de vehicul al proceselor inovatoare
privind mecanismele de operare ale FRC, de reconsiderare øi recalibrare a unor opfliuni
anterioare sau repunerea pe rol a celor pierdute sau ratate, de adaptare continuæ la efectele creøterii economice, dar øi la posibilele øocuri care pot interveni în economia europeanæ, naflionalæ øi cea globalæ.
În acest sens, în perspectiva 2015, acest obiectiv prioritar se redefineøte astfel:
“Perfecflionarea øi modernizarea managementului Fondului Român de Contragarantare,
profesionalizarea înaltæ a personalului øi optimizarea arhitecturii instituflionale”.

I) OBIECTIVUL PRIORITAR IX
Consolidarea gestiunii economice proprii, asigurarea capacitæflfliii de platæ a FRC
pentru efectele ce decurg din producerea riscului øi îmbunætæflfliirea logisticæ a FRC:
➤ consolidarea gestiunii economice proprii sub toate aspectele pe care aceasta le
relevæ øi în toate componentele ce o determinæ – stabilitatea financiaræ, optimalitatea
raportului venituri/cheltuieli, randamentul contragarantærii, politicile de risc øi pruden192
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flialitate, piafla garanfliilor øi a contragaranfliilor, competitivitatea, criteriile de operare,
impune ræmânerea acestui obiectiv ca prioritar øi de consistenflæ intangibilæ pentru viitorul institufliei contragarantærii øi al Fondului Român de Contragarantare în ansamblul
sæu;
➤ condiflionalitatea în care opereazæ sistemul bancar determinat de implementarea Acordului Basel III, impun reconsiderarea politicilor de risc øi prudenflialitate ale
FRC, astfel încât mecanismele sale de operare sæ-øi poatæ pæstra cât mai consistente facilitæflile pentru dezvoltarea accesului la finanflare a sectorului IMM;
➤ trecerea la moneda unicæ va trebui sæ gæseascæ Fondul Român de Contragarantare pregætit pentru asumarea noilor provocæri, dar øi a riscurilor specifice unei reforme structurale atât de grandioase;
➤ procesul de capitalizare continuæ a Fondului Român de Contragarantare, ca opfliune de politicæ publicæ preconizatæ prin Strategia Guvernamentalæ pentru dezvoltarea
domeniului IMM, va trebui sæ fie împlinit prin acfliuni øi mæsuri care sæ asigure dezvoltarea veniturilor sale proprii, cu impact pozitiv asupra eficienflei de ansamblu a activitæflii FRC;
➤ mecanismele øi instrumentele de supraveghere øi de lucru ale FRC vor trebui
adaptate mai consistent øi mai pragmatic sistemului de operare ale fondurilor de garantare partenere, vizând cu preponderenflæ exercitarea mandatului, calitatea portofoliului,
precum øi anticiparea riscului øi a plæflilor în contul contragaranfliilor acordate în numele
Fondului Român de Contragarantare;
➤ creøterea rolului contragarantærii în procesul de finanflare a proiectelor care beneficiazæ de fonduri europene ræmâne de strictæ actualitate øi se accentueazæ ca misiune
în perspectiva trecerii la etapa urmætoare de finanflare nerambursabilæ europeanæ dupæ
anul 2013;
➤ se impune revizuirea politicilor Fondului Român de Contragarantare în domeniul investirii resurselor proprii, în acord cu schimbærile aøteptate prin trecerea la moneda unicæ, ofertele pieflei de capital interne øi internaflionale øi ale diversificærii oportunitæflilor de investiflii în instrumente derivate.
Pe aceste considerente, Obiectivul prioritar IX se extrapoleazæ, ca fiind deosebit
de actual etapei 2014 – 2015, cu reconsiderarea unor componente astfel: “Consolidarea
gestiunii economice proprii, capitalizarea continuæ øi diversificarea surselor de finanflare ale Fondului Român de Contragarantare, accesul la scheme øi finanflæri europene,
recalibrarea politicilor de risc øi ale mecanismelor în domeniul prudenflialitæflii în procesul de acordare a contragaranfliilor”.

J) OBIECTIVUL PRIORITAR X
Modernizarea øi perfecflfliionarea cadrului normativ privind organizarea øi funcflfliio narea FRC în scopul creøterii impactului activitæflfliii de contragarantare în susflfliinerea accesului la finanflflaare a IMM:
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➣ perioada 2011 – 2013 va consolida în termeni moderni statutul juridic al Fon-

dului Român de Contragarantare, normele øi reglementærile interne ale activitæflii de contragarantare, precum øi procesul construcfliei instituflionale;
➣ abordarea implicafliilor juridice în cazul fiecærei opfliunii strategice, acfliuni øi
mæsuri soluflioneazæ în termeni aplicafli cerinflele normelor de drept øi ale legislafliei aplicabile mecanismelor de contragarantare, astfel încât menflfliinerea acestui obiectiv prioritar nu se mai justificæ.

CONCLUZII
SINTETIZÂND, perspectiva strategicæ consolidatæ a Fondului Român de Contragarantare pentru intervalul 2014 – 2015, concretizatæ prin continuitate coerentæ øi
viziune sustenabile, ar putea fi asumatæ prin implementarea urmætoarelor obiective:
1. Obiectivul strategic general: perfecflionarea, dezvoltarea, diversificarea inovativæ øi modernizarea mecanismelor øi a instrumentelor de contragarantare în procesul
de facilitare a accesului la finanflare a întreprinderilor mici øi mijlocii.
2. Obiective strategice prioritare:
I. Dezvoltarea øi modernizarea accesului la finanflare a IMM prin creøterea
volumului øi a calitæflii instrumentelor de operare ale Fondului Român de Contragarantare, precum øi a mecanismelor de lucru cu fondurile de garantare øi
alte instituflii financiare nebancare;
II. Perfecflionarea schemelor de ajutor øi a normelor de aplicare ale acestora, în
corelaflie cu dinamica legislafliei europene øi naflionale în materia ajutorului
de stat;
III. Dezvoltarea øi modernizarea mecanismelor øi instrumentelor de contragarantare pentru finanflarea proiectelor aflate în convergenflæ cu obiectivele
Strategiei Europa 2020, vizând creøterea inteligentæ, dezvoltarea durabilæ øi
îmbunætæflirea mediului de afaceri favorabil incluziunii sociale;
IV. Perfecflionarea comunicærii øi a calitæflii parteneriatului cu fondurile de
garantare, bæncile, mediul de afaceri, autoritæflile publice, presa øi cu organisme øi instituflii similare din flærile membre UE, în scopul consolidærii imaginii øi vizibilitæflii operaflionale a FRC;
V. Perfecflionarea øi modernizarea managementului FRC, profesionalizarea
înaltæ a personalului øi optimizarea arhitecturii instituflionale;
VI. Consolidarea gestiunii economice proprii, capitalizarea continuæ øi diversificarea surselor de finanflare a FRC, accesul la scheme øi finanflæri europene, recalibrarea politicilor de risc øi ale mecanismelor în domeniul prudenflialitæflii în procesul de acordare a contragaranfliilor.

➤
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managementului Fondului Român de Contragarantare, instituflie aflatæ la debutul existenflei sale, dar care a devenit deja un brand în peisajul organizaflional specializat al economiei øi al sistemului financiar-bancar, prin contribufliile sale notabile la însænætoøirea
mediului de afaceri.
Argumentele care susflfliin aceastæ apreciere.
ului funcflfliional structural
➤ În primul rând, FRC este o verigæ importantæ a lanflflu
IMM (mediul de afaceri) – instituflfliii de creditare – fonduri de garantare – Fondul Român
de Contragarantare sau procesual – producflfliie – creditare – garantare – contragarantare.
Este adeværat cæ fiecare din aceste verigi dispune de un loc øi are un rol bine definit în
sistem, în funcflionarea acestuia. Dar la fel de adeværat este øi faptul cæ activitatea mai
puflin intensæ a oricæreia dintre aceste verigi poate influenfla decisiv prestaflia de ansamblu, supraviefluirea øi/sau dezvoltarea mediului de afaceri.
➤ În al doilea rând, FRC nu poate sæ-øi îndeplineascæ misiunea pentru care a fost
înfiinflflaat øi funcflfliioneazæ færæ o proiecflfliie realistæ a viitorului sæu strategic, în contextul
în care mediul de afaceri (IMM) dispune de o strategie guvernamentalæ, bæncile creditoare au orientæri strategice fundamentate, iar FNGCIMM, ca principal fond de garantare a creditelor acordate IMM, de asemenea, øi-a înscris activitæflile pe o traiectorie
strategicæ sustenabilæ.
ele
➤ În al treilea rând, strategia FRC este o formæ coerentæ de ræspuns la influenflfle
exogene, europene øi naflfliionale, în materie de garantare-contragarantare, aøa cum au
fost relevate, de altfel, acestea în Documentul de fundamentare.
Strategia Europa 2020, Planul Naflfliional de Reformæ, celelalte proiecflfliii
strategice naflfliionale øi sectoriale au menirea de a asigura ieøirea României
din criza economico-financiaræ øi asigurarea unei dezvoltæri sustenabile în anii ce vin.
De la primele semne ale începutului de an 2011 – ieøirea din recesiune, prin înregistrarea unei dinamici ascendente a economiei, în general, øi a sectorului IMM, “motorul”
acesteia, în particular, va determina, prin conjugarea eforturilor strategice ale celor
patru pioni economici importanfli la care ne-am referit, un trend evolutiv pe termen
lung, favorizant performanflelor.
Strategia FRC este, din acest punct de vedere, un “produs managerial” definitoriu, cu o pronunflatæ dimensiune economicæ, socialæ øi organizaflionalæ, rezultat al unui
proces decizional complex, dinamic, continuu, interactiv øi prospectiv.

➤

Calitatea, eficienflflaa øi eficacitatea acestui demers strategic urmeazæ a fi validate de performanflfleele manageriale øi economice ale FRC, aøteptate prin
operaflfliionalizarea obiectivelor politicilor, acflfliiunilor øi mæsurilor asumate.

➤
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Anexa nr. 1
BUGET ESTIMAT 2011 – 2013
– VARIANTA FÆRÆ ACOPERIREA PIERDERILOR DE LA BUGET –
– mii lei –
Indicatori
VENITURI DIN EXPLOATARE
Venituri din angajamente de garanflie
Alte venituri din exploatare
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
Total cheltuieli cu personalul, inclusiv C.S.
Cheltuieli cu drepturi salariale, C.S.
Cheltuieli cu asigurærile øi protecflia socialæ
Alte cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu alte impozite øi taxe
Cheltuieli cu materialele, lucrærile øi serviciile
executate de terfli
Cheltuieli cu materialele, obiecte de inventar
øi alte stocuri
Cheltuieli cu lucrærile øi serviciile executate de terfli
Alte cheltuieli cu lucrærile øi serviciile
executate de terfli
Cheltuieli de reclamæ øi publicitate
Cheltuieli de protocol
Cheltuieli cu amortizarea privind imobilizærile
necorporale øi corporale
CHELTUIELI CU PROVIZIOANE ØI PIERDERI
DIN CREANTE NERECUPERABILE
VENITURI FINANCIARE
Dobânzi-depozite constituite la instituflii de credit
CHELTUIELI FINANCIARE
Dobânzi aferente datoriilor din operafliunile
de leasing financiar
Cheltuieli din diferenfle de curs valutar
VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
REZULTATUL BRUT
Impozit pe profit
REZULTATUL NET
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2011
2,762
2,762
0
18,469
12,771
9,576
2,940
255
34

Anul
2012
3,300
3,300

2013
3,500
3,500

21,234
14,381
10,772
3,316
293
39

23,430
15,819
11,849
3,648
322
43

4,063

4,973

5,540

320
1,913

368
2,500

405
2,820

1,830
466
80

2,105
535
92

2,315
589
104

1,055

1,214

1,335

45,400
26,993
26,993
21

80,000
18,875
18,875
18

110,000
12,372
12,372
4

15
6
29,755
63,890
-34,135

11
7
22,175
101,252
-79,077

3
1
15,872
133,434
-117,562
0
0

Anexe

Anexa nr. 2
BUGET ESTIMAT 2011 – 2013
– VARIANTA CU ACOPERIREA PIERDERILOR DE LA BUGET –
– mii lei –
Indicatori
VENITURI DIN EXPLOATARE
Venituri din angajamente de garanflie
Alte venituri din exploatare
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
Total cheltuieli cu personalul, inclusiv C.S.
Cheltuieli cu drepturi salariale, C.S.
Cheltuieli cu asigurærile øi protecflia socialæ
Alte cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu alte impozite øi taxe
Cheltuieli cu materialele, lucrærile øi serviciile
executate de terfli
Cheltuieli cu materialele, obiecte de inventar
øi alte stocuri
Cheltuieli cu lucrærile øi serviciile executate de terfli
Alte cheltuieli cu lucrærile øi serviciile
executate de terfli
Cheltuieli de reclamæ øi publicitate
Cheltuieli de protocol
Cheltuieli cu amortizarea privind imobilizærile
necorporale øi corporale
CHELTUIELI CU PROVIZIOANE ØI PIERDERI
DIN CREANTE NERECUPERABILE
VENITURI FINANCIARE
Dobânzi-depozite constituite la instituflii de credit
CHELTUIELI FINANCIARE
Dobânzi aferente datoriilor din operafliunile
de leasing financiar
Cheltuieli din diferenfle de curs valutar
VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
REZULTATUL BRUT
Impozit pe profit
REZULTATUL NET

2011
2,762
2,762
0
18,469
12,771
9,576
2,940
255
34

Anul
2012
3,300
3,300

2013
3,500
3,500

21,234
14,381
10,772
3,316
293
39

23,430
15,819
11,849
3,648
322
43

4,063

4,973

5,540

320
1,913

368
2,500

405
2,820

1,830
466
80

2,105
535
92

2,315
589
104

1,055

1,214

1,335

45,400
26,993
26,993
21

80,000
19,822
19,822
18

110,000
16,069
16,069
4

15
6
29,755
63,890
-34,135

11
7
23,122
101,252
-78,130

3
1
19,569
133,434
-113,865
0
0
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ANEXA nr. 3
PLAN DE ACfi
fiIIUNI ØI MÆSURI PENTRU IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
2011 – 2013

ANUL 2011

OBIECTIVUL PRIORITAR I
Dezvoltarea accesului la finanflflaare a IMM prin creøterea numærului øi a volumului
de contragaranflfliii, a numærului IMM beneficiare øi a locurilor de muncæ susflfliinute sau
nou înfiinflflaate

Acflfliiunea 1
Perfecflfliionarea cadrului de reglementare, a sistemului de operare cu fondurile de
garantare cu care FRC are încheiate convenflfliii de lucru în scopul simplificærii mecanismelor de acordare a contragaranflfliiilor øi adaptærii acestora cu mai mare operativitate la
dinamica cererii de finanflflaare a IMM

Mæsura a)
Analizarea, revizuirea øi redistribuirea plafoanelor de lucru øi implementarea mæsurilor necesare creøterii volumului øi a structurii calitative a portofoliului pe fiecare fond de garantare
Termen

Anual pânæ la data de 30 noiembrie a anului precedent celui
pe care se încheie convenfliile de lucru

Indicatori

➣ Nivelul øi structura expunerii FRC
➣ Structura øi volumul portofoliului de contragaranflii

pe fiecare partener
Buget

Plafonul de operare al FRC

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

➣ Creøterea numærului de IMM beneficiare de garanflii

contragarantate
➣ Dinamica soldurilor contragaranfliilor acordate

Acflfliiunea 2
Îmbunætæflfliirea øi perfecflfliionarea activitæflfliii de contragarantare în scopul creøterii
economice în mediul rural
208

Anexe

Mæsura a)
Cooperarea cu Ministerul Agriculturii øi Dezvoltærii Rurale pentru alocarea
plafonului de minimis necesar implementærii unei norme specifice pentru
reglementarea acordærii contragaranflfliiilor care vizeazæ accesul la finanflflaare a
IMM din acest domeniu
Termen

2011

Indicatori

➣ Numærul IMM din aceastæ categorie beneficiare

de finanflæri contragarantate
➣ Volumul øi structura contragaranfliilor acordate
Buget

–

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

Modificarea corespunzætoare a Ordinului nr. 1364/2009
al MECMA

Impact

Creøterea numærului IMM contragarantate din domeniul
agriculturii primare

Mæsura b)
Încheierea convenflfliiei cadru cu fondurile de garantare pentru reglementarea
mecanismelor de contragarantare a IMM din domeniul agriculturii primare
Termen

2011

Indicatori

Volumul øi structura contragaranfliilor acordate

Buget

Plafonul de contragarantare al FRC

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Creøterea performanflei øi a eficienflei sistemului de garantare
øi contragarantare la consolidarea antreprenoriatului
din domeniul agriculturii primare

Mæsura c)
Stabilirea procedurilor FRC de implementare a sistemului de operare în vederea acordærii contragaranflfliiilor pentru IMM din domeniul agriculturii primare
Termen

2011

Indicatori

–

Buget

–
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Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Diversificarea mecanismelor øi a instrumentelor de operare
a FRC øi creøterea contribufliei sale la finanflarea
agriculturii primare

Acflfliiunea 3
Implementarea împreunæ cu FNGCIMM a unei proceduri speciale privind apli carea O.U.G. nr. 6/2011 privind stimularea înfiinflflæærii øi dezvoltærii microîntreprinder ilor prin facilitarea accesului la finanflflaare a tinerilor întreprinzætori

Mæsura a)
Elaborarea unei norme specifice pentru reglementarea acordærii contragaranflfliiilor pentru microîntreprinderile înfiinflflaate de întreprinzætorii debutanflflii
Termen

2011

Indicatori

➣ Numærul microîntreprinderilor, cu antreprenoriat tânær,

nou înfiinflate
➣ Volumul øi structura creditelor garantate øi contragarantate

pentru întreprinzætorii tineri
➣ Cuantumul ajutorului de minimis acordat în condiflii

facilitare maxime
Buget

–

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

Vizeazæ prevederile convenfliei de lucru cu FNGCIMM

Impact

➣ Îmbunætæflirea accesului la finanflare a microîntreprinderilor
➣ Îmbunætæflirea demografiei IMM

Mæsura b)
Adoptarea modificærilor la convenflfliia de lucru încheiatæ cu FNGCIMM în
scopul implementærii normei specifice dedicate contragarantærii microîntreprinderilor înfiinflflaate de întreprinzætori debutanflflii
Termen

2011

Indicatori

➣ Numærul microîntreprinderilor, cu antreprenoriat tânær,

nou înfiinflate
➣ Volumul øi structura creditelor garantate øi contragarantate

pentru microîntreprinderile beneficiare
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➣ Nivelul ajutorului de minimis acordat în condiflii speciale

de facilitare
Buget

–

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Acces la finanflare pentru microîntreprinderile înfiinflate
de întreprinzætori debutanfli

Mæsura c)
Instituirea unui parteneriat instituflfliional cu AIPPIMM în vederea aplicærii
O.U.G. nr. 6/2011
Termen

2011

Indicatori

–

Buget

–

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

Încheierea unui act juridic corespunzætor de colaborare
cu AIPPIMM

Impact

Îmbunætæflirea mediului antreprenorial øi a parteneriatului
cu institufliile publice responsabile

Acflfliiunea 5
Creøterea ponderii microcreditærii în structura øi volumul portofoliului creditelor
garantate în condiflfliii contragarantate

Mæsura a)
Identificarea unui sistem de facilitæflflii øi a unor mecanisme simplificate de
acordare a contragaranflfliiilor pentru finanflflæærile care se situeazæ sub plafonul
de 25.000 Euro sau echivalent lei
Termen

2011

Indicatori

Volumul øi structura notificærilor contragaranfliilor

Buget

Plafonul de operare al FRC

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Creøterea numærului de IMM care acceseazæ microcreditele
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OBIECTIVUL PRIORITAR V
Dezvoltarea cooperærii cu instituflfliii øi organisme de garantare øi contragarantare
din flflæærile membre UE øi ale altor state cu experienflflææ în domeniu, valorificarea poten flfliialului øi oportunitæflfliilor oferite de AECM în scopul asumærii instrumentelor de bune
practici øi a experienflfleelor relevante pe plan european øi internaflfliional

Acflfliiunea 2
Consolidarea poziflfliiei FRC în cadrul Asociaflfliiei Europene a Fondurilor de Garantare Mutualæ pentru o mai bunæ reprezentare de cætre aceasta a intereselor FRC în faflflaa
instituflfliiilor europene øi a unor organisme internaflfliionale

Mæsura d)
Depunerea, împreunæ cu ceilalflflii reprezentanflflii ai României în AECM, a candidaturii pentru organizarea în anul 2012 a Conferinflfleei øi a seminarului
anual al asociaflfliiei la Bucureøti
Termen

iunie 2011

Indicatori

–

Buget

–

Responsabilitæflflii

Directoratul în parteneriat cu celelalte fonduri
de garantare membre

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Fructificarea unei oportunitæfli deosebite de promovare
a României øi a institufliilor financiar-bancare autohtone
având în vedere cæ la eveniment participæ, alæturi de cele 34
de organizaflii membre din 24 de flæri ale UE øi Turcia,
înalfli demnitari øi funcflionari europeni precum øi reprezentanfli
ai institufliilor de profil din America de Nord øi de Sud, Asia,
Oceania, Africa øi Canada

OBIECTIVUL PRIORITAR VI
Realizarea øi dezvoltarea unui sistem de servicii informatice privind instrumente,
mecanisme øi consultanflflææ în domeniul contragarantærii, garantærii øi accesului la finan flflaare a IMM

Acflfliiunea 1
Implementarea unui sistem informatic integrat având structuræ, arhitecturæ øi modele de operare specifice mecanismelor øi instrumentelor utilizate de FRC øi de fondurile de garantare cu care acesta are convenflfliii de lucru

Mæsura a)
Realizarea unui sistem informatic integrat de management economico-financiar de tip ERP
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Termen

2011

Indicatori

–

Buget

FRC – 315.000 euro

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Creøterea performanflei de operare a FRC

Mæsura b)
Asigurarea condiflfliiilor de interoperabilitate a Sistemului informatic al FRC cu
sistemele informatice ale instituflfliiilor cu care FRC are convenflfliii de lucru
Termen

2011

Indicatori

Volumul øi structura contragarantærii procesate
în sistem on-line

Buget

–

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Îmbunætæflirea procedurilor de operare øi a managementului FRC

Mæsura c)
Instruirea personalului FRC øi a reprezentanflfliilor instituflfliiilor partenere cu privire la principiile de operare ale Sistemului informatic al FRC
Termen

2011

Indicatori

Gradul de accesare de cætre parteneri a plafoanelor on-line

Buget

–

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Dezvoltarea competenflelor de operare ale personalului FRC

OBIECTIVUL PRIORITAR VII
Dezvoltarea øi diversificarea comunicærii øi relaflfliiilor instituflfliionale cu fondurile de
garantare, bæncile, mediul de afaceri, presæ øi autoritæflfliile publice în scopul cunoaøterii
conflfliinutului øi a dinamicii mecanismelor øi instrumentelor de operare ale FRC

Acflfliiunea 1
Perfecflfliionarea mecanismelor de comunicare intra øi extra instituflfliionalæ cu fondurile
de garantare, bæncile, mediul de afaceri, precum øi cu instituflfliiile publice partenere
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Mæsura e)
Realizarea Buletinului Fondului Român de Contragarantare, publicaflfliie de dicatæ promoværii activitæflfliii, mecanismelor øi bunelor practici în domeniul
contragarantærii, garantærii øi ale politicilor de dezvoltare a accesului la finanflflaare a IMM
Termen

Apariflie semestrialæ

Indicatori

–

Buget

FRC, 1.800 – 2.000 euro/ediflie de 250 – 300 exemplare

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Vector specializat øi instrument de imagine a FRC
în promovarea dedicatæ a strategiei øi politicilor de operare

OBIECTIVUL PRIORITAR VIII
Perfecflfliionarea managementului FRC, îmbunætæflfliirea formærii continue a persona lului øi obflfliinerea recunoaøterii calitæflfliii în procesul de operare

Acflfliiunea 1
Modernizarea managementului FRC din perspectiva amplificærii eficienflfleei øi eficacitæflfliii, în consens cu principiile øi standardele europene stipulate în Strategia Europa 2020

Mæsura c)
Proiectarea unei structuri organizatorice suple, dinamice cu eficacitate øi performanflflee sporite
Termen

2011

Indicatori

➣ Acurateflea delimitærii øi dimensionærii componentelor

structurale (posturi, funcflii, compartimente, niveluri
organizatorice, ponderi ierarhice)
➣ Corespondenfla dintre componentele structurale
øi procesuale (asigurarea suportului structural-organizatoric
al proceselor de muncæ implicate în realizarea obiectivelor)
➣ Aplatizarea relativæ a structurii organizatorice
➣ Gradul de specializare funcflionalæ a posturilor
øi compartimentelor
➣ Corespondenfla mobilitate – stabilitate în funcflionarea
structurii organizatorice
Buget

–

Responsabilitæflflii

AGA, Consiliul de Supraveghere, Directoratul
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Implicaflfliii juridice

Modificarea unor norme interne ale FRC

Impact

Asigurarea condifliilor structural-organizatorice
necesare derulærii proceselor de muncæ

Acflfliiunea 3
Certificarea sistemului de management al calitæflfliii în domeniul contragarantærii
(conform ISO 9000)

Mæsura a)
Demararea procesului de certificare a calitæflfliii mecanismelor de contragarantare (diagnosticarea calitæflfliii, stabilirea politicii øi a obiectivelor în domeniul
calitæflfliii etc.)
Termen

2011

Indicatori

➣ Eficacitatea proceselor de contragarantare
➣ Gradul de satisfacere a nevoilor IMM în materie

de contragarantare a garanfliilor oferite de fondurile
de garantare
➣ Calitatea øi diversitatea “produselor” oferite clienflilor
Buget

FRC – 35.000 euro

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

➣ Îmbunætæflirea vizibilitæflii naflionale øi internaflionale a FRC
➣ Obflinerea de performanfle economico-financiare
➣ Ameliorarea considerabilæ a parametrilor

culturii organizaflionale

OBIECTIVUL PRIORITAR IX
Consolidarea gestiunii economice proprii, a mecanismelor de prudenflfliialitate, asigurarea capacitæflfliii de platæ a FRC pentru efectele ce decurg din producerea riscului øi
îmbunætæflfliirea logisticæ a FRC

Acflfliiunea 2
Perfecflfliionarea strategiei de valorificare a capitalului prin diversificare, în condiflfliiile de prudenflfliialitate asumatæ, a instrumentelor de investire øi plasament

Mæsura a)
Realizarea unui studiu privind oportunitæflfliile øi condiflfliiile de dezvoltare a veniturilor realizate de FRC prin investirea resurselor proprii pe piaflflaa de capital
din România øi cea externæ
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Termen

2011

Indicatori

–

Buget

FRC – 25.000 euro

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Consolidarea øi diversificarea mecanismelor de investiflie
øi plasament ale FRC

Acflfliiunea 5
Asigurarea capacitæflfliii de platæ a FRC cætre instituflfliiile partenere în raport cu care
acesta a preluat o parte din riscul asociat anumitor activitæflflii

Mæsura a)
Fundamentarea riguroasæ împreuna cu instituflfliiile partenere, a necesarului de
plæflflii øi monitorizarea continuæ a cash-flow-ului în vederea asigurærii lichiditæflfliilor necesare onorærii obligaflfliilor de platæ
Termen

2011

Indicatori

–

Buget

FRC

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

➣ Consolidarea mecanismelor de operare
➣ Optimizarea utilizærii resurselor øi a capitalului FRC
➣ Perfecflionarea relafliilor de lucru cu institufliile partenere

PERIOADA 2011 – 2012

OBIECTIVUL PRIORITAR IV
Dezvoltarea øi diversificarea capacitæflfliii de operare a Fondului Român de Contragarantare prin asumarea unor mecanisme de contragarantare în condiflfliii de piaflflææ, accesul la
scheme øi finanflflææri europene øi participarea la capitalul unor instituflfliii de finanflflaare a IMM

Acflfliiunea 2
Participarea Fondului Român de Contragarantare la capitalul øi oportunitæflfliile de
afaceri ale unor instituflfliii specializate în dezvoltarea accesului la finanflflaare øi capitalizare
a IMM nou înfiinflflaate, inovative øi în creøtere
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Mæsura a)
Participarea FRC la înfiinflflaarea unui fond de risc pentru îmbunætæflfliirea øi diversificarea finanflflæærii IMM
Termen

2011 – 2012

Indicatori

–

Buget

Din surse de la bugetul de Stat, prin capitalizarea
suplimentaræ a FRC

Responsabilitæflflii

AGA øi Consiliul de Supraveghere

Implicaflfliii juridice

Modificarea corespunzætoare a Legii nr. 312/2009
pentru aprobarea O.U.G. 23/2009 privind înfiinflarea FRC

Impact

Îmbunætæflirea sistemului instituflional pentru sprijinirea
finanflærii IMM øi protejarea afacerilor

OBIECTIVUL PRIORITAR IX
Consolidarea gestiunii economice proprii, a mecanismelor de prudenflfliialitate, asigurarea capacitæflfliii de platæ a FRC pentru efectele ce decurg din producerea riscului øi
îmbunætæflfliirea logisticæ a FRC

Acflfliiunea 7
Asigurarea logisticæ øi protejarea patrimoniului FRC

Mæsura a)
Achiziflfliionarea sediului în care funcflfliioneazæ în prezent FRC, sau, dacæ nu este
posibil, a unui alt imobil necesar bunei desfæøuræri a activitæflfliii instituflfliiei
Termen

2011 – 2012

Indicatori

–

Buget

FRC – 2.000.000 euro

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Consolidarea patrimonialæ a FRC øi exploatarea
oportunitæflilor actuale privind piafla imobiliaræ

Mæsura b)
Achiziflfliionarea unor servicii corespunzætoare privind asigurarea bunurilor øi
al capitalului FRC
Termen

2011 – 2012

Indicatori

–
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Buget

FRC – 15.000 euro

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

O mai bunæ protecflie øi securitate a bunurilor øi valorilor FRC

ANUL 2012

OBIECTIVUL PRIORITAR I
Dezvoltarea accesului la finanflflaare a IMM prin creøterea numærului øi a volumului
de contragaranflfliii, a numærului IMM beneficiare øi a locurilor de muncæ susflfliinute sau
nou înfiinflflaate

Acflfliiunea 1
Perfecflfliionarea cadrului de reglementare, a sistemului de operare cu fondurile de
garantare cu care FRC are încheiate convenflfliii de lucru în scopul simplificærii mecanismelor de acordare a contragaranflfliiilor øi adaptærii acestora cu mai mare operativitate la
dinamica cererii de finanflflaare a IMM

Mæsura a)
Analizarea, revizuirea øi redistribuirea plafoanelor de lucru øi implementarea mæsurilor necesare creøterii volumului øi a structurii calitative a portofoliului pe fiecare fond de garantare
Termen

Anual pânæ la data de 30 noiembrie a anului precedent celui
pe care se încheie convenfliile de lucru

Indicatori

➣ Nivelul øi structura expunerii FRC
➣ Structura øi volumul portofoliului de contragaranflii

pe fiecare partener
Buget

Plafonul de operare al FRC

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

➣ Creøterea numærului de IMM beneficiare de garanflii

contragarantate
➣ Dinamica soldurilor contragaranfliilor acordate

Acflfliiunea 4
Dezvoltarea instrumentelor øi a facilitæflfliilor de acces la finanflflaare a operatorilor
privaflflii din domeniul protecflfliiei mediului, turismului, serviciilor sociale, meøteøugæreøti,
industriei culturale, media øi a celor ce asiguræ valorificarea oportunitæflfliilor locale
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Mæsura a)
Realizarea unui studiu pentru identificarea structurii øi potenflfliialului productiv, precum øi a nevoilor de acces la finanflflaare a IMM din domeniile protecflfliiei mediului, turismului, serviciilor sociale, meøteøugurilor, industriei culturale, media øi a celor care asiguræ valorificarea oportunitæflfliilor locale
Termen

2012

Indicatori

➣ Numærul øi structura beneficiarilor de contragaranflii

din aceste domenii
➣ Numærul locurilor de muncæ pæstrate sau nou înfiinflate
Buget

FRC – 12.000 euro

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Diversificarea structurii øi creøterea volumului
øi a structurii contragaranfliilor acordate de FRC

Mæsura b)
Elaborarea unor norme specifice contragarantærii creditelor øi ale altor instrumente de finanflflaare pentru operatorii economici din domeniul protecflfliiei
mediului, turismului, serviciilor sociale, meøteøugurilor, industriei culturale,
media øi a celor ce asiguræ valorificarea oportunitæflfliilor locale
Termen

2012

Indicatori

–

Buget

Plafonul de operare al FRC

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

➣ Creøterea accesului la finanflare a IMM din aceste domenii
➣ Diversificarea instrumentelor de operare ale FRC

Mæsura c)
Adaptarea, dupæ caz, a modificærilor la convenflfliiile de lucru încheiate cu fondurile de garantare în consecinflflaa Acflfliiunii 4 a Obiectivului prioritar I
Termen

2012

Indicatori

–

Buget

Plafonul de operare al FRC

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul
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Implicaflfliii juridice

–

Impact

➣ Creøterea accesului la finanflare a agenflilor economici

din aceste domenii
➣ Diversificarea instrumentelor de operare ale FRC

OBIECTIVUL PRIORITAR II
Perfecflfliionarea schemelor de ajutor øi a normelor de aplicare ale acestora în
corelaflfliie cu dinamica legislaflfliiei europene øi naflfliionale în materia ajutorului de stat

Acflfliiunea 1
Evaluarea gradului de armonizare a mecanismelor øi instrumentelor de contragarantare ale FRC cu practica europeanæ în domeniu, în vederea asumærii celor mai bune
practici privind acordarea de ajutoare de minimis sub formæ de contragaranflfliie

Mæsura a)
Realizarea unui studiu privind modalitæflflii alternative de determinare a echivalentului subvenflfliiei contragaranflfliiei øi perfecflfliionarea schemelor de ajutor
de minimis, pe aceastæ bazæ
Termen

2012

Indicatori

–

Buget

20.000 euro

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

➣ Creøterea impactului contragaranfliilor în facilitarea

accesului la finanflare al IMM
➣ Creøterea performanflei, eficienflei øi randamentului FRC

Mæsura b)
Investigarea limitelor øi a modului concret de determinare a nivelului restricflfliiilor în acordarea ajutorului de minimis pentru producflfliia primaræ agricolæ øi
export în vederea sporirii instrumentelor FRC de acordare a contragaranflfliiilor
în acest domeniu
Termen

2012

Indicatori

–

Buget

–

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–
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Anexe

Impact

➣ Creøterea impactului contragaranfliilor în facilitarea

accesului la finanflare al IMM active în producflia
primaræ agricolæ øi export
➣ Creøterea performanflei, eficienflei øi randamentului FRC

OBIECTIVUL PRIORITAR IV
Dezvoltarea øi diversificarea capacitæflfliii de operare a Fondului Român de Contragarantare prin asumarea unor mecanisme de contragarantare în condiflfliii de piaflflææ, accesul la
scheme øi finanflflææri europene øi participarea la capitalul unor instituflfliii de finanflflaare a IMM

Acflfliiunea 2
Participarea Fondului Român de Contragarantare la capitalul øi oportunitæflfliile de
afaceri ale unor instituflfliii specializate în dezvoltarea accesului la finanflflaare øi capitalizare
a IMM nou înfiinflflaate, inovative øi în creøtere

Mæsura b)
Realizarea unui studiu øi implementarea oportunitæflfliilor øi mæsurilor ce vor
rezulta din acesta în legæturæ cu diversificarea activitæflfliilor FRC în domenii
conexe, necesare øi subordonate obiectului sæu principal de activitate
Termen

2012

Indicatori

Veniturile realizate din activitæflile conexe obiectului
principal de activitate al FRC

Buget

FRC

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

Privesc legislaflia care reglementeazæ activitatea FRC

Impact

➣ Diversificarea activitæflilor FRC
➣ Creøterea veniturilor FRC

OBIECTIVUL PRIORITAR V
Dezvoltarea cooperærii cu instituflfliii øi organisme de garantare øi contragarantare
din flflæærile membre UE øi ale altor state cu experienflflææ în domeniu, valorificarea potenflfliialului øi oportunitæflfliilor oferite de AECM în scopul asumærii instrumentelor de bune
practici øi a experienflfleelor relevante pe plan european øi internaflfliional

Acflfliiunea 2
Consolidarea poziflfliiei FRC în cadrul Asociaflfliiei Europene a Fondurilor de Garan tare Mutualæ pentru o mai bunæ reprezentare de cætre aceasta a intereselor FRC în faflflaa
instituflfliiilor europene øi a unor organisme internaflfliionale

Mæsura c)
Iniflfliierea de parteneriate cu AECM øi cu alte structuri internaflfliionale specializate pentru realizarea de proiecte finanflflaate din fonduri structurale europene
sau din alte surse
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Termen

2012

Indicatori

Volumul fondurilor øi al finanflærilor structurale atrase

Buget

FRC pentru componenta localæ

Responsabilitæflflii

Directoratul cu aprobarea Consiliul de Supraveghere

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Creøterea veniturilor, a eficienflei øi a randamentului FRC
precum øi dezvoltarea oportunitæflilor de finanflare
a proiectelor proprii specializate

OBIECTIVUL PRIORITAR VI
Realizarea øi dezvoltarea unui sistem de servicii informatice privind instrumente,
mecanisme øi consultanflflææ în domeniul contragarantærii, garantærii øi accesului la finan flflaare a IMM

Acflfliiunea 2
Crearea portalului de comunicare øi consultanflflææ on-line, precum øi gestiunea, va lorificarea øi diseminarea bazelor de date pentru fondurile de garantare øi alflflii parteneri
ai FRC din domeniul mediului de afaceri, IMM øi instituflfliiilor financiare

Mæsura a)
Implementarea unui sistem multimedia de comunicaflfliii prin utilizarea combinatæ, interactivæ a sistemelor
Termen

2012

Indicatori

–

Buget

FRC – 60.000 euro

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Dezvoltarea facilitæflilor de comunicare øi interoperabilitate
între FRC øi partenerii acestuia: fondurile de garantare,
mediul de afaceri, IMM, sistemul financiar-bancar,
instituflii publice centrale øi locale

Mæsura b)
Dezvoltarea øi gestionarea eficientæ a bazei de date a FRC utilizate în sistemul de acordare a contragaranflfliiilor. Perfecflfliionarea modalitæflfliilor de diseminare øi acces la informaflfliiile pe care le gestioneazæ FRC prin baza de date
øi alte instrumente specifice
Termen
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2012

Anexe

Indicatori

–

Buget

FRC

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Perfecflionarea øi creøterea transparenflei managementului FRC

OBIECTIVUL PRIORITAR VII
Dezvoltarea øi diversificarea comunicærii øi relaflfliiilor instituflfliionale cu fondurile de
garantare, bæncile, mediul de afaceri, presæ øi autoritæflfliile publice în scopul cunoaøterii
conflfliinutului øi a dinamicii mecanismelor øi instrumentelor de operare ale FRC

Acflfliiunea 1
Perfecflfliionarea mecanismelor de comunicare intra øi extra instituflfliionalæ cu fondu rile de garantare, bæncile, mediul de afaceri, precum øi cu instituflfliiile publice partenere

Mæsura a)
Perfecflfliionarea procesului de informare reciprocæ între FRC øi fondurile de
garantare, privind derularea convenflfliiilor-cadru, acordarea ajutorului de minimis, precum øi în legæturæ cu anticiparea plæflfliilor pentru cazurile de producere a riscului în relaflfliia bænci – garantare – contragarantare
Termen

2012

Indicatori

–

Buget

–

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Contracararea efectelor negative datorate unor sincope
înregistrate în procesul de comunicare cu partenerii
de referinflæ ai FRC

Mæsura e)
Realizarea Buletinului Fondului Român de Contragarantare, publicaflfliie dedicatæ promoværii activitæflfliii, mecanismelor øi bunelor practici în domeniul
contragarantærii, garantærii øi ale politicilor de dezvoltare a accesului la finanflflaare a IMM
Termen

Apariflie semestrialæ

Indicatori

–

Buget

FRC, 1.800 – 2.000 euro/ediflie de 250 – 300 exemplare

Responsabilitæflflii

Directoratul
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Implicaflfliii juridice

–

Impact

Vector specializat øi instrument de imagine a FRC
în promovarea dedicatæ a strategiei øi politicilor de operare

OBIECTIVUL PRIORITAR VIII
Perfecflfliionarea managementului FRC, îmbunætæflfliirea formærii continue a persona lului øi obflfliinerea recunoaøterii calitæflfliii în procesul de operare

Acflfliiunea 1
Modernizarea managementului FRC din perspectiva amplificærii eficienflfleei øi efi cacitæflfliii, în consens cu principiile øi standardele europene stipulate în Strategia Europa
2020

Mæsura b)
Definitivarea delimitærii øi dimensionærii procesuale a activitæflfliilor principale øi
de sprijin (secundare) ale FRC
Termen

2012

Indicatori

➣ Acurateflea delimitærii øi dimensionærii funcfliilor,

activitæflilor, atribufliilor øi sarcinilor
➣ Corespondenfla dintre componentele procesuale
øi componentele sistemului de obiective (fundamentale,
derivate, specifice øi individuale)
Buget

–

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Crearea de condiflii procesuale adecvate pentru realizarea
obiectivelor economico-financiare

Mæsura d)
Finalizarea procesului de “dotare” umanæ a posturilor de management øi execuflfliie
Termen

2012

Indicatori

➣ Gradul de dotare cu personal cu competenfla necesaræ

a posturilor øi, implicit, a compartimentelor
➣ Gradul de responsabilizare a managerilor øi executanflilor
Buget

FRC

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–
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Anexe

Impact

➣ Asigurarea condifliilor umane necesare realizærii

obiectivelor
➣ Amplificarea productivitæflii muncii øi a productivitæflii
intelectuale

OBIECTIVUL PRIORITAR IX
Consolidarea gestiunii economice proprii, a mecanismelor de prudenflfliialitate, asigurarea capacitæflfliii de platæ a FRC pentru efectele ce decurg din producerea riscului øi
îmbunætæflfliirea logisticæ a FRC

Acflfliiunea 1
Consolidarea sustenabilæ a veniturilor din exploatare prin flexibilizarea criteriilor
øi a mecanismelor de stabilire a comisioanelor de operare în concordanflflææ cu obiectivele
de performanflflææ, calitatea portofoliului, distribuflfliia echilibratæ a riscurilor pe beneficiari,
finanflflaatori, domenii/sectoare de activitate, grupurile-flfliintæ, performanflflaa proiectelor finanflflaate øi alte domenii de intervenflfliie ale FRC

Mæsura b)
Instituirea unei proceduri de auditare privind respectarea de cætre fondurile
de garantare a normelor øi convenflfliiilor încheiate cu FRC la acordarea contragaranflfliiilor
Termen

2012

Indicatori

Specifici sistemului de auditare

Buget

FRC – 10.000 euro

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Îmbunætæflirea mecanismelor de operare cu fondurile
de garantare cu efecte pozitive asupra structurii, volumului
øi eficienflei contragarantærii

Acflfliiunea 2
Perfecflfliionarea strategiei de valorificare a capitalului prin diversificare, în condiflfliiile de prudenflfliialitate asumatæ, a instrumentelor de investire øi plasament

Mæsura b)
Continuarea investirii resurselor FRC în depozite la bænci, reconsiderarea
unor politici de investire în vederea reducerii riscului indus de starea unor
operatori bancari øi perfecflfliionarea procedeelor øi normelor interne în scopul
optimizærii prin raportul leu/euro a randamentului plasamentelor, din perspectiva trecerii României la moneda unicæ europeanæ
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Termen

2012

Indicatori

Volumul øi dinamica plasamentelor în lei øi, respectiv, euro

Buget

–

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

➣ Asigurarea lichiditæflilor necesare funcflionærii

øi activitæflii operaflionale a FRC
➣ Îmbunætæflirea structurii rezervelor constituite
➣ Consolidarea portofoliului øi reducerea ponderii
transferurilor bugetare pentru acoperirea pierderilor FRC
conform mecanismului instituit prin legea de funcflionare

Acflfliiunea 5
Asigurarea capacitæflfliii de platæ a FRC cætre instituflfliiile partenere în raport cu care
acesta a preluat o parte din riscul asociat anumitor activitæflflii

Mæsura a)
Fundamentarea riguroasæ împreuna cu instituflfliiile partenere, a necesarului de
plæflflii øi monitorizarea continuæ a cash-flow-ului în vederea asigurærii lichiditæflfliilor necesare onorærii obligaflfliiilor de platæ
Termen

2012

Indicatori

–

Buget

FRC

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

➣ Consolidarea mecanismelor de operare
➣ Optimizarea utilizærii resurselor øi a capitalului FRC
➣ Perfecflionarea relafliilor de lucru cu institufliile partenere

Acflfliiunea 6
Elaborarea unui set de principii øi standarde de referinflflææ privind comportamentul
FRC în domeniul politicilor de risc øi prudenflfliialitate

Mæsura a)
Elaborarea unei norme interne a FRC privind principii øi standarde de prudenflfliialitate øi risc în acordarea contragaranflfliiilor
Termen
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2012

Anexe

Indicatori

–

Buget

FRC

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

Modificarea Ordinului MECMA nr. 1.364/23.12.2009

Impact

Perfecflionarea comportamentului FRC în domeniul
prudenflialitæflii øi riscului în acord cu principiile Basel III
øi regulamentele BNR

OBIECTIVUL PRIORITAR X
Modernizarea øi perfecflfliionarea cadrului normativ privind organizarea øi funcflfliio narea FRC în scopul creøterii impactului activitæflfliii acestuia în susflfliinerea accesului la
finanflflaare a IMM

Acflfliiunea 1
Elaborarea unui studiu privind instrumente complementare de sprijinire a accesu lui IMM la finanflflaare øi stimulare a utilizærii contragaranflfliiilor de cætre mediul financiar
øi bancar practicate de instituflfliii similare din UE øi evaluarea oportunitæflfliii øi impactului
acestora asupra FRC øi al fondurilor de garantare din România

Mæsura a)
Stabilirea cerinflfleelor øi selectarea operatorului specializat de servicii de cercetare privind instrumente complementare de garantare øi contragarantare,
precum øi a impact ului utilizærii acestora de cætre FRC, precum øi de beneficiarii sæi direcflflii øi indirecflflii
Termen

2012

Indicatori

–

Buget

FRC – 35.000 euro

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

Vor rezulta în urma studiului

Impact

Modernizarea instrumentelor de operare ale FRC

Acflfliiunea 2
Perfecflfliionarea cadrului legal de organizare øi desfæøurare a activitæflfliii de contra garantare din perspectiva rezultatelor studiului de impact, precum øi a celor rezultate
din acflfliiunile øi mæsurile asumate prin Documentul strategic

Mæsura a)
Elaborarea proiectului de modificare øi completare a O.U.G. nr. 23/2009 privind înfiinflflaarea FRC, aprobatæ prin Legea nr. 312/2009, cu modificærile øi
completærile ulterioare
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Termen

2012

Indicatori

–

Buget

–

Responsabilitæflflii

AGA, Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

Modificarea corespunzætoare a legislafliei øi normelor
interne ale FRC

Impact

➣ Crearea cadrului normativ pentru diversificarea

instrumentelor FRC destinate susflinerii accesului la finanflare
a întreprinderilor
➣ Creøterea impactului serviciilor FRC în dezvoltarea
economiei naflionale

Mæsura b)
Consultarea autoritæflfliilor publice implicate cu privire la proiect, MECMA,
Ministerul Finanflfleelor Publice, Banca Naflfliionalæ a României, Consiliul Concurenflfleei, precum øi a potenflfliialilor parteneri øi beneficiari ai acestor oportunitæflflii ale FRC
Termen

2012

Indicatori

–

Buget

–

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

Cu respectarea prevederilor legale privind elaborarea
actelor normative

Impact

Îmbunætæflirea proiectului de act normativ modificator
pe baza consultærii autoritæflilor implicate

Mæsura c)
Definitivarea øi promovarea proiectului de act normativ modificator cætre
MECMA, în vederea exercitærii de cætre acesta a dreptului de iniflfliiativæ legislativæ
Termen

2012

Indicatori

–

Buget

–

Responsabilitæflflii

AGA, Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

Rezultate din conflinutul actului normativ
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Anexe

Impact

➣ Adoptarea proiectului de act normativ modificator,

conform procedurii legislative în vigoare
➣ Adoptarea de cætre Guvern a proiectului de act normativ,
ca proiect de lege sau prin procedura delegærii legislative

PERIOADA 2012 – 2013

OBIECTIVUL PRIORITAR III
Dezvoltarea øi flexibilizarea facilitæflfliilor oferite în procesul de acces la finanflflaare a
IMM pentru proiectele aflate în convergenflflææ cu Strategia Europa 2020, având ca obiective de referinflflææ creøterea inteligentæ, dezvoltarea durabilæ øi promovarea unei economii favorabile incluziunii sociale

Acflfliiunea 1
Dezvoltarea øi diversificarea unor mecanisme øi instrumente dedicate creøterii
accesului la finanflflaare a proiectelor care ræspund criteriilor vizate de Programul Euro pean – Competitivitate øi Inovare (CIP)

Mæsura a)
Elaborarea øi implementarea unei norme specifice privind stimularea finanflflæærii proiectelor din domeniul tehnologiei informaflfliiei, comunicaflfliiilor, energiei
regenerabile, eficienflflææ energeticæ, activitæflflii inovative øi de antreprenoriat
Termen

2012 – 2013

Indicatori

➣ Dinamica øi structura finanflærilor în domeniile menflionate
➣ Eficienfla proiectelor

Buget

–

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

Vor viza promovarea unor noi reglementæri øi/sau
restructurarea celor aflate în prezent în funcflie, dupæ caz

Impact

Încurajarea øi stimularea creøterii competitivitæflii IMM
în piafla internæ øi cea europeanæ, protecflia mediului
øi o mai mare incluziune socialæ

OBIECTIVUL PRIORITAR V
Dezvoltarea cooperærii cu instituflfliii øi organisme de garantare øi contragarantare
din flflæærile membre UE øi ale altor state cu experienflflææ în domeniu, valorificarea potenflfliialului øi oportunitæflfliilor oferite de AECM în scopul asumærii instrumentelor de bune
practici øi a experienflfleelor relevante pe plan european øi internaflfliional
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Acflfliiunea 1
Dezvoltarea cooperærii bilaterale cu instituflfliii de contragarantare øi garantare membre
a Asociaflfliiei Europene a Fondurilor Mutuale de Garantare care pot furniza FRC ele mente øi exemple de “bbune practici” privind mecanismele øi instrumentele de garantare
øi contragarantare

Mæsura a)
Iniflfliierea unor parteneriate bilaterale cu instituflfliii din Portugalia, Spania, Germania, Belgia, Polonia øi alte state cu experienflflææ øi bune practici în domeniul
contragarantærii, similare sau apropiate de mecanismele FRC
Termen

2012 – 2013

Indicatori

–

Buget

FRC

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Transferul de experienflæ øi “bune practici” cætre FRC
cu efecte pozitive asupra performanflei institufliei
contragarantærii

OBIECTIVUL PRIORITAR VII
Dezvoltarea øi diversificarea comunicærii øi relaflfliiilor instituflfliionale cu fondurile de
garantare, bæncile, mediul de afaceri, presæ øi autoritæflfliile publice în scopul cunoaøterii
conflfliinutului øi a dinamicii mecanismelor øi instrumentelor de operare ale FRC

Acflfliiunea 1
Perfecflfliionarea mecanismelor de comunicare intra øi extra instituflfliionalæ cu fon durile de garantare, bæncile, mediul de afaceri, precum øi cu instituflfliiile publice par tenere

Mæsura b)
Instituirea unei comunicæri specifice adecvatæ cu managementul instituflfliiilor
de finanflflaare vizând cunoaøterea mecanismelor øi instrumentelor de operare
ale FRC
Termen

2012 – 2013

Indicatori

–

Buget

–

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–
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Anexe

Impact

➣ O mai bunæ percepflie a institufliilor de finanflare a rolului,

locului øi avantajelor contragarantærii în sistemul financiar
românesc
➣ Creøterea interesului din partea bæncilor pentru acordarea
de finanflæri garantate în condiflii de contragarantare
➣ Sprijin indirect aplicærii convenfliilor de mandat încheiate
de fondurile de garantare cu bæncile

OBIECTIVUL PRIORITAR VIII
Perfecflfliionarea managementului FRC, îmbunætæflfliirea formærii continue a personalului øi obflfliinerea recunoaøterii calitæflfliii în procesul de operare

Acflfliiunea 3
Certificarea sistemului de management al calitæflfliii în domeniul contragarantærii
(conform ISO 9000)

Mæsura b)
Implementarea efectivæ a sistemului de management al calitæflfliii la FRC (elaborarea documentelor SMC, instruirea personalului, audituri interne etc.)
Termen

2012 – 2013

Indicatori

➣ Eficacitatea proceselor de contragarantare
➣ Gradul de satisfacere a nevoilor IMM în materie

de contragarantare a garanfliilor oferite de fondurile
de garantare
➣ Calitatea øi diversitatea “produselor” oferite clienflilor
Buget

FRC

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

Modificarea prevederilor unor norme øi proceduri interne
ale FRC

Impact

➣ Îmbunætæflirea vizibilitæflii naflionale øi internaflionale a FRC
➣ Obflinerea de performanfle economico-financiare
➣ Ameliorarea considerabilæ a parametrilor

culturii organizaflionale

OBIECTIVUL PRIORITAR IX
Consolidarea gestiunii economice proprii, a mecanismelor de prudenflfliialitate, asigurarea capacitæflfliii de platæ a FRC pentru efectele ce decurg din producerea riscului øi
îmbunætæflfliirea logisticæ a FRC
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Acflfliiunea 1
Consolidarea sustenabilæ a veniturilor din exploatare prin flexibilizarea criteriilor
øi a mecanismelor de stabilire a comisioanelor de operare în concordanflflææ cu obiectivele
de performanflflææ, calitatea portofoliului, distribuflfliia echilibratæ a riscurilor pe beneficiari,
finanflflaatori, domenii/sectoare de activitate, grupurile-flfliintæ, performanflflaa proiectelor fi nanflflaate øi alte domenii de intervenflfliie ale FRC

Mæsura a)
În normele øi convenflfliiile încheiate de FRC cu instituflfliiile partenere vor fi
introduse criterii diferenflfliiate de stabilire a comisioanelor de operare în concordanflflææ cu indicatori i enunflflaaflflii
Termen

2012 – 2013

Indicatori

Specifici potrivit normelor proprii FRC

Buget

–

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

Modificarea unor proceduri din regulamentul FRC

Impact

Creøterea performanflei, eficienflei øi a randamentului FRC

Mæsura c)
Restructurarea portofoliului FRC flfliinând seama de dinamica producerii riscului øi creøterea implicærii FRC în decizia de acordare a contragaranflfliiilor
pentru finanflflæærile cu grad de risc ridicat
Termen

2012 – 2013

Indicatori

Specifici potrivit normelor proprii FRC

Buget

–

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

➣ Diversificarea instrumentelor de gestionare

a riscului asumat de FRC
➣ Anticiparea unor riscuri care privesc portofoliile complexe
sau de calitate îndoielnicæ

Acflfliiunea 2
Perfecflfliionarea strategiei de valorificare a capitalului prin diversificare, în condi flfliiile de prudenflfliialitate asumatæ, a instrumentelor de investire øi plasament

Mæsura c)
Dezvoltarea unor proiecte conexe obiectului principal de activitate pentru
creøterea veniturilor FRC
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Termen

2012 – 2013

Indicatori

Volumul øi structura veniturilor obflinute din activitæfli conexe
obiectului principal de activitate

Buget

FRC

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

Modificæri corespunzætoare ale reglementærilor legale
în vigoare

Impact

Consolidarea gestiunii economice proprii

Acflfliiunea 4
Capitalizarea continuæ a FRC în acord cu necesitæflfliile de adecvare a capitalului în
conformitate cu prevederile legale øi ale Strategiei Guvernamentale pentru dezvoltarea
sectorului IMM pânæ în anul 2013

Mæsura a)
Instituirea, cu sprijinul MECMA øi Ministerului Finanflfleelor Publice, a unui
cadru bugetar explicit øi a unei poziflfliii bugetare distincte, prin care sa se creeze
mecanismul de implementare a mæsurii capitalizærii continue a FRC
Termen

2012 – 2013

Indicatori

Crearea unei poziflii bugetare distincte în bugetul MECMA

Buget

Bugetul de Stat

Responsabilitæflflii

AGA, Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

Specifice clasificafliei bugetare

Impact

Creøterea încrederii partenerilor FRC, precum øi a mediului
de afaceri în mecanismele øi politicile publice
pentru susflinerea øi dezvoltarea accesului la finanflare a IMM

Mæsura b)
Majorarea capitalului FRC cu cel puflfliin 30 de milioane euro
Termen

2012 – 2013

Indicatori

Volumul capitalului FRC

Buget

Bugetul de Stat

Responsabilitæflflii

AGA øi Consiliul de Supraveghere

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Asigurarea sustenabilitæflii øi dezvoltærii mecanismelor FRC
de susflinere a accesului IMM la finanflare
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ANUL 2013

OBIECTIVUL PRIORITAR I
Dezvoltarea accesului la finanflflaare a IMM prin creøterea numærului øi a volumului
de contragaranflfliii, a numærului IMM beneficiare øi a locurilor de muncæ susflfliinute sau
nou înfiinflflaate

Acflfliiunea 1
Perfecflfliionarea cadrului de reglementare, a sistemului de operare cu fondurile de
garantare cu care FRC are încheiate convenflfliii de lucru în scopul simplificærii mecanismelor de acordare a contragaranflfliiilor øi adaptærii acestora cu mai mare operativitate la
dinamica cererii de finanflflaare a IMM

Mæsura a)
Analizarea, revizuirea øi redistribuirea plafoanelor de lucru øi implementarea mæsurilor necesare creøterii volumului øi a structurii calitative a portofoliului pe fiecare fond de garantare
Termen

Anual pânæ la data de 30 noiembrie a anului precedent celui
pe care se încheie convenfliile de lucru

Indicatori

➣ Nivelul øi structura expunerii FRC
➣ Structura øi volumul portofoliului de contragaranflii

pe fiecare partener
Buget

Plafonul de operare al FRC

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

➣ Creøterea numærului de IMM beneficiare de garanflii

contragarantate
➣ Dinamica soldurilor contragaranfliilor acordate

OBIECTIVUL PRIORITAR II
Perfecflfliionarea schemelor de ajutor øi a normelor de aplicare ale acestora în core laflfliie cu dinamica legislaflfliiei europene øi naflfliionale în materia ajutorului de stat

Acflfliiunea 1
Evaluarea gradului de armonizare a mecanismelor øi instrumentelor de contragarantare ale FRC cu practica europeanæ în domeniu, în vederea asumærii celor mai
bune practici privind acordarea de ajutoare de minimis sub formæ de contragaranflfliie

Mæsura c)
Evaluarea posibilitæflfliilor de sprijinire a sectorului pescuitului øi acvaculturii
la finanflflaare prin contragarantarea instrumentelor de creditare ale fondurilor
de garantare care opereazæ pentru acest domeniu
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Termen

2013

Indicatori

➣ Numærul IMM din acest domeniu contragarantate
➣ Volumul øi structura contragaranfliilor acordate

Buget

Plafonul de operare al FRC

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

➣ Creøterea accesului la finanflare al IMM care activeazæ

în sectorul pescuitului øi acvaculturii
➣ Creøterea performanflei, eficienflei øi randamentului FRC

Acflfliiunea 2
Recalibrarea în dinamicæ a sistemului de operare al FRC din perspectiva politicilor
europene de reformare a intervenflfliiei statelor membre în materia ajutorului de stat

Mæsura a)
Armonizarea schemelor de ajutor de minimis în concordanflflææ cu dinamica legislaflfliiei europene în materia ajutorului de stat øi cu cerinflfleele de operare ale
FRC
Termen

2013

Indicatori

–

Buget

–

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

Restructurarea unor prevederi ale reglementærilor interne
ale FRC

Impact

Perfecflionarea activitæflii FRC în conformitate cu prevederile
naflionale øi europene în domeniul ajutorului de stat

OBIECTIVUL PRIORITAR III
Dezvoltarea øi flexibilizarea facilitæflfliilor oferite în procesul de acces la finanflflaare a
IMM pentru proiectele aflate în convergenflflææ cu Strategia Europa2020, având ca obiective de referinflflææ creøterea inteligentæ, dezvoltarea durabilæ øi promovarea unei economii favorabile incluziunii sociale

Acflfliiunea 1
Dezvoltarea øi diversificarea unor mecanisme øi instrumente dedicate creøterii accesului la finanflflaare a proiectelor care ræspund criteriilor vizate de Programul European
– Competitivitate øi Inovare (CIP)
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Mæsura b)
Formularea unor propuneri pentru iniflfliierea de parteneriate cu Fondul European de Investiflfliii prin programele acestuia dedicate susflfliinerii microîntreprinderilor, microfinanflflæærii etc., cum ar fi Joint European Resources for Micro
to Medium Enterprises (JEREMIE), Joint Action to Support Microfinance
Institutions în Europe (JASMINE), European Progress Microfinance Facility
(EPMF), precum øi cu alte instituflfliii financiare internaflfliionale, vizând contragarantarea activitæflfliilor care privesc proiectele ce ræspund criteriilor vizate de
Programul European – Competitivitate øi Inovare (CIP) øi de Strategia Eu ropa 2020
Termen

2013

Indicatori

Numærul, structura øi volumul finanflærilor contragarantate

Buget

În funcflie de condiflionalitatea FEI

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Dezvoltarea øi consolidarea afacerilor øi a antreprenoriatului IMM

Mæsura c)
Implementarea unui parteneriat specializat cu FEI pentru acordarea de contragaranflfliii care acoperæ pânæ la 100% din valoarea garanflfliiei pentru proiecte
inovative ale IMM
Termen

2013

Indicatori

Numærul øi volumul contragaranfliilor acordate

Buget

În funcflie de condiflionalitatea FEI

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Dezvoltarea structuralæ a capacitæflii de finanflare a proiectelor
inovative a IMM

Mæsura d)
Elaborarea øi implementarea unei norme specifice*) de contragarantare a
investiflfliiilor de capital de risc în cazul IMM inovative aflate în faza de startup sau de creøtere
Termen

2013

Indicatori

–

Buget

Plafonul de contragarantare al FRC; contribuflie FEI
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Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Dezvoltarea øi diversificarea capitalizærii IMM øi creøterea
numærului de locuri de muncæ menflinute sau nou înfiinflate

*)

În funcflie de preluarea riscului asociat acestui tip de finanflæri de cætre fondurile de garantare

OBIECTIVUL PRIORITAR IV
Dezvoltarea øi diversificarea capacitæflfliii de operare a Fondului Român de Contra garantare prin asumarea unor mecanisme de contragarantare în condiflfliii de piaflflææ, accesul la
scheme øi finanflflææri europene øi participarea la capitalul unor instituflfliii de finanflflaare a IMM

Acflfliiunea 1
Asumarea de cætre Fondul Român de Contragarantare a unor instrumente de oper are pentru întreprinzætorii privaflflii care nu sunt IMM øi introducerea în obiectul de activitate a instituflfliiei co-garantærii cu luarea în considerare a mecanismelor de operare în
condiflfliii de piaflflææ

Mæsura a)
Capitalizarea suplimentaræ a FRC dedicatæ acestor misiuni noi øi instituirea
de mecanisme specifice de operare øi gestionare
Termen

2013

Indicatori

Volumul øi structura activitæflilor de contragarantare
øi cogarantare

Buget

20 milioane euro

Responsabilitæflflii

AGA øi Consiliul de Supraveghere

Implicaflfliii juridice

Promovarea unui act normativ cu putere de lege
pentru amendarea corespunzætoare a prevederilor
Legii nr. 312/2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 23/2009
pentru înfiinflarea Fondului Român de Contragarantare

Impact

➣ Îmbunætæflirea accesului la finanflare a mediului de afaceri
➣ Diversificarea instrumentelor de operare a FRC
➣ Creøterea veniturilor FRC din activitatea de exploatare

Mæsura b)
Accesarea de fonduri gestionate de instituflfliii europene în vederea iniflfliierii unor
activitæflflii de cogarantare
Termen

2013
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Indicatori

Gradul de preluare a riscului contragarantærii
prin aceste instrumente

Buget

30 milioane euro, din bugetul institufliilor europene
partenere potenfliale

Responsabilitæflflii

AGA, Consiliul de Supraveghere, Directoratul

Implicaflfliii juridice

Modificæri corespunzætoare în legislaflie

Impact

Consolidarea instituflionalæ, patrimonialæ øi a sistemului
de operare a FRC în procesul de facilitare a accesului
la finanflare a mediului de afaceri (existæ condiflionalitæfli
øi bariere legate de opfliunea unor instituflii europene
specializate privind dezvoltarea în România a unor
astfel de oportunitæfli)

Acflfliiunea 3
Perfecflfliionarea øi consolidarea sistemului fondurilor de garantare øi contragarantare în scopul creøterii capacitæflfliii lor de intervenflfliie în procesul de accesare a finanflflææri lor de cætre IMM

Mæsura a)
Implicarea FRC în înfiinflflaarea Asociaflfliiei Fondurilor de Garantare øi Contragarantare din România øi dezvoltarea instrumentelor øi mecanismelor de cooperare dintre membrii acestuia
Termen

2013

Indicatori

–

Buget

–

Responsabilitæflflii

Parteneriat comun între fondurile de garantare øi FRC

Implicaflfliii juridice

Privesc statutul juridic øi atribufliile viitoarei instituflii

Impact

Îmbunætæflirea sistemului de cooperare øi o mai bunæ
armonizare a practicilor institufliilor de garantare
øi contragarantare

OBIECTIVUL PRIORITAR VII
Dezvoltarea øi diversificarea comunicærii øi relaflfliiilor instituflfliionale cu fondurile de
garantare, bæncile, mediul de afaceri, presæ øi autoritæflfliile publice în scopul cunoaøterii
conflfliinutului øi a dinamicii mecanismelor øi instrumentelor de operare ale FRC

Acflfliiunea 1
Perfecflfliionarea mecanismelor de comunicare intra øi extra instituflfliionalæ cu fondurile de garantare, bæncile, mediul de afaceri, precum øi cu instituflfliiile publice partenere
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Mæsura e)
Realizarea Buletinului Fondului Român de Contragarantare, publicaflfliie dedicatæ promoværii activitæflfliii, mecanismelor øi bunelor practici în domeniul
contragarantærii, garantærii øi ale politicilor de dezvoltare a accesului la finanflflaare a IMM
Termen

Apariflie semestrialæ

Indicatori

–

Buget

FRC, 1.800 – 2.000 euro/ediflie de 250 – 300 exemplare

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Vector specializat øi instrument de imagine a FRC
în promovarea dedicatæ a strategiei øi politicilor de operare

OBIECTIVUL PRIORITAR VIII
Perfecflfliionarea managementului FRC, îmbunætæflfliirea formærii continue a personalului øi obflfliinerea recunoaøterii calitæflfliii în procesul de operare

Acflfliiunea 1
Modernizarea managementului FRC din perspectiva amplificærii eficienflfleei øi eficacitæflfliii, în consens cu principiile øi standardele europene stipulate în Strategia Europa 2020

Mæsura a)
Consolidarea øi dezvoltarea managerialæ de ansamblu øi pe subsisteme – metodologic, decizional, informaflfliional, organizatoric, managementul resurselor umane
Termen

2013

Indicatori

➣ Gradul de scientizare a managementului FRC (numær

de instrumente manageriale øi maniera metodologicæ
de operaflionalizare a acestora)
➣ Gradul de “participare” a instrumentarului managerial
la (în) exercitarea proceselor de management
al contragarantærii
➣ Gradul de soluflionare decizionalæ a problemelor cu care
se confruntæ FRC (intensitatea decizionalæ)
➣ Gradul de operaflionalizare a deciziilor (intensitatea
operaflionalæ)
➣ Gradul de satisfacere a nevoilor informaflionale
➣ Gradul de dotare cu personal a posturilor
øi compartimentelor
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Buget

FRC

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

Modificarea unor reglementæri interne ale FRC

Impact

Ameliorarea considerabilæ a performanflelor
economico-financiare ale FRC

Mæsura e)
Amplificarea gradului de metodologizare managerialæ, prin generalizarea
utilizærii unor sisteme, metode øi tehnici adecvate de management (managementul prin obiective, managementul prin proiecte, tabloul de bord, delegarea etc.)
Termen

2013

Indicatori

➣ Calitatea instrumentarului managerial (oportunitatea

utilizærii, integritatea fiecærui instrument managerial,
sincronizarea cu competenfla managerilor øi executanflilor
care apeleazæ la serviciile lor, sincronizarea cu funcfliile
manageriale)
➣ Calitatea metodologiilor de concepere, funcflionare

øi întreflinere a funcflionærii managementului
øi componentelor sale
Buget

–

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

Recalibrarea unor prevederi ale normelor interne FRC

Impact

Ameliorarea performanflelor economico-financiare ale FRC

Acflfliiunea 2
Creøterea gradului de profesionalizare a managerilor øi a managementului FRC prin
formare continuæ øi consultanflflææ

Mæsura a)
Îmbunætæflfliirea competenflfleei managerilor øi executanflfliilor prin derularea de programe de formare øi dezvoltare profesionalæ continuæ în conformitate cu Legea
1/2011 a educaflfliiei naflfliionale
Termen

2013

Indicatori

➣ Gradul de profesionalizare a managerilor
➣ Gradul de profesionalizare a managementului
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➣ Calitatea deciziilor
➣ Exercitarea unui veritabil management bazat pe cunoøtinfle

Buget

Fonduri alocate educafliei continue în bugetul FRC

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

➣ Creøterea gradului de implicare decizionalæ øi operaflionalæ

a managerilor øi executanflilor
➣ Ameliorarea performanflelor economico-financiare

OBIECTIVUL PRIORITAR IX
Consolidarea gestiunii economice proprii, a mecanismelor de prudenflfliialitate, asigurarea capacitæflfliii de platæ a FRC pentru efectele ce decurg din producerea riscului øi
îmbunætæflfliirea logisticæ a FRC

Acflfliiunea 1
Consolidarea sustenabilæ a veniturilor din exploatare prin flexibilizarea criteriilor
øi a mecanismelor de stabilire a comisioanelor de operare în concordanflflææ cu obiectivele
de performanflflææ, calitatea portofoliului, distribuflfliia echilibratæ a riscurilor pe beneficiari,
finanflflaatori, domenii/sectoare de activitate, grupurile-flfliintæ, performanflflaa proiectelor finanflflaate øi alte domenii de intervenflfliie ale FRC

Mæsura b)
Instituirea unei proceduri de auditare privind respectarea de cætre fondurile
de garantare a normelor øi convenflfliiilor încheiate cu FRC la acordarea contragaranflfliiilor
Termen

2013

Indicatori

Specifici sistemului de auditare

Buget

FRC – 10.000 euro

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Îmbunætæflirea mecanismelor de operare cu fondurile
de garantare cu efecte pozitive asupra structurii, volumului
øi eficienflei contragarantærii

Acflfliiunea 2
Perfecflfliionarea strategiei de valorificare a capitalului prin diversificare, în condiflfliiile de prudenflfliialitate asumatæ, a instrumentelor de investire øi plasament
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Mæsura b)
Continuarea investirii resurselor FRC în depozite la bænci, reconsiderarea
unor politici de investire în vederea reducerii riscului indus de starea unor
operatori bancari øi perfecflfliionarea procedeelor øi normelor interne în scopul optimizærii prin raportul leu/euro a randamentului plasamentelor, din perspectiva trecerii României la moneda unicæ europeanæ
Termen

2013

Indicatori

Volumul øi dinamica plasamentelor în lei øi, respectiv, euro

Buget

–

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

➣ Asigurarea lichiditæflilor necesare funcflionærii

øi activitæflii operaflionale a FRC
➣ Îmbunætæflirea structurii rezervelor constituite
➣ Consolidarea portofoliului øi reducerea ponderii

transferurilor bugetare pentru acoperirea pierderilor FRC
conform mecanismului instituit prin legea de funcflionare

Acflfliiunea 5
Asigurarea capacitæflfliii de platæ a FRC cætre instituflfliiile partenere în raport cu care
acesta a preluat o parte din riscul asociat anumitor activitæflflii

Mæsura a)
Fundamentarea riguroasæ împreuna cu instituflfliiile partenere, a necesarului de
plæflflii øi monitorizarea continuæ a cash-flow-ului în vederea asigurærii lichiditæflfliilor necesare onorærii obligaflfliilor de platæ
Termen

2013

Indicatori

–

Buget

FRC

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

➣ Consolidarea mecanismelor de operare
➣ Optimizarea utilizærii resurselor øi a capitalului FRC
➣ Perfecflionarea relafliilor de lucru cu institufliile partenere
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OBIECTIVUL PRIORITAR X
Modernizarea øi perfecflfliionarea cadrului normativ privind organizarea øi funcflfliio narea FRC în scopul creøterii impactului activitæflfliii de contragarantare în susflfliinerea accesului la finanflflaare a IMM

Acflfliiunea 2
Perfecflfliionarea cadrului legal de organizare øi desfæøurare a activitæflfliii de contra garantare din perspectiva rezultatelor studiului de impact, precum øi a celor rezultate
din acflfliiunile øi mæsurile asumate prin documentul strategic

Mæsura d)
Revizuirea Actului Constitutiv al FRC øi a reglementærilor interne privind organizarea øi funcflfliionarea acestuia în conformitate cu noul cadru normativ adoptat
Termen

2013 (în raport cu data intrærii în vigoare a actului normativ)

Indicatori

Conformitatea normelor øi procedurilor interne ale FRC
cu noul cadru normativ adoptat

Buget

–

Responsabilitæflflii

AGA, Consiliul de Supraveghere, Directoratul

Implicaflfliii juridice

Modificarea în consecinflæ a normelor øi procedurilor
interne ale FRC

Impact

Diminuarea riscului operaflional

Mæsura e)
Restructurarea øi recalibrarea normelor øi procedurilor interne ale FRC în
consecinflflaa modificærilor aduse în legislaflfliia privind înfiinflflaarea øi funcflfliionarea FRC, precum øi din perspectiva implementærilor acflfliiunilor øi mæsurilor
asumate în Strategia FRC 2011 – 2013 øi ale proiecflfliiilor pânæ în anul 2015
Termen

2013

Indicatori

–

Buget

FRC

Responsabilitæflflii

AGA, Consiliul de Supraveghere, Directoratul

Implicaflfliii juridice

Reformarea, în consecinflæ, a sistemului de reglementæri
interne ale FRC

Impact

Modernizarea sistemului de operare, ale normelor
øi instrumentelor de operare ale FRC în concordanflæ
cu misiunea institufliei rezultatæ din politicile publice
guvernamentale, prevederile actelor normative
øi “bunele practici” europene
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PERIOADA 2011 – 2013

OBIECTIVUL PRIORITAR V
Dezvoltarea cooperærii cu instituflfliii øi organisme de garantare øi contragarantare
din flflæærile membre UE øi ale altor state cu experienflflææ în domeniu, valorificarea poten flfliialului øi oportunitæflfliilor oferite de AECM în scopul asumærii instrumentelor de bune
practici øi a experienflfleelor relevante pe plan european øi internaflfliional

Acflfliiunea 1
Dezvoltarea cooperærii bilaterale cu instituflfliii de contragarantare øi garantare membre
a Asociaflfliiei Europene a Fondurilor Mutuale de Garantare care pot furniza FRC ele mente øi exemple de “bbune practici” privind mecanismele øi instrumentele de garantare
øi contragarantare

Mæsura b)
Realizarea unor studii comparative specializate privind mecanismele øi instrumentele de contragarantare ale FRC øi cele consacrate în flflæærile europene
cu tradiflfliie în domeniu øi implementarea componentelor care pot contribui la
perfecflfliionarea sistemului de operare al FRC
Termen

2011 – 2013

Indicatori

–

Buget

FRC – 40.000 – 50.000 euro

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Îmbunætæflirea øi creøterea performanflei FRC în activitatea
de contragarantare

Mæsura c)
Participarea la evenimente de specialitate reprezentative, organizate de instituflfliiile de garantare øi contragarantare din flflææri europene øi alte state, la iniflfliiativa acestora, cu scopul de a dezvolta comunicarea øi a promova mecanismele de operare øi experienflflaa FRC în exteriorul României øi pentru consolidarea cooperærii cu instituflfliiile similare din UE
Termen

2011 – 2013

Indicatori

–

Buget

FRC

Responsabilitæflflii

Directoratul

244

Anexe

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Creøterea vizibilitæflii FRC în sistemul european al institufliilor
de garantare øi contragarantare øi fructificarea
unor oportunitæfli de a facilita transferul de “bune practici”

Acflfliiunea 2
Consolidarea poziflfliiei FRC în cadrul Asociaflfliiei Europene a Fondurilor de Garan tare Mutualæ pentru o mai bunæ reprezentare de cætre aceasta a intereselor FRC în faflflaa
instituflfliiilor europene øi a unor organisme internaflfliionale

Mæsura a)
Asigurarea unui demers sistematic øi pragmatic pentru atingerea, cu sprijinul AECM, a obiectivului strategic al FRC de participare a FEI øi/sau a altor
instituflfliii specializate din UE la diversificarea øi dezvoltarea capacitæflfliii de
operare a FRC prin instrumente financiare specializate
Termen

2011 – 2013

Indicatori

Volumul øi structura participærii FEI øi a altor instituflii
specializate din UE la capitalizarea øi finanflarea unor proiecte
specifice contragarantærii

Buget

–

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Dezvoltarea øi diversificarea activitæflii FRC

Mæsura b)
Utilizarea oportunitæflfliilor 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 evenimente ad-hoc pe diferite subiecte de interes pentru FRC
Termen

2011 – 2013

Indicatori

–

Buget

FRC

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Consolidarea statutului FRC în structura AECM øi o asumare
fluentæ a procesului de transfer de “bune practici”
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Mæsura e)
Valorificarea în sistemul FRC a studiilor, informaflfliiilor tehnice, statisticilor
øi publicaflfliiilor AECM care promoveazæ mecanismele øi instrumentele de
garantare øi contragarantare ale membrilor asociaflfliiei, precum øi a altor organisme internaflfliionale
Termen

2011 – 2013

Indicatori

–

Buget

–

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

O mai bunæ informare a specialiøtilor øi managementului FRC
privind componentele calitative, problemele øi dificultæflile
cu care se confruntæ sistemul instituflional al garantærii
øi contragarantærii

OBIECTIVUL PRIORITAR VII
Dezvoltarea øi diversificarea comunicærii øi relaflfliiilor instituflfliionale cu fondurile de
garantare, bæncile, mediul de afaceri, presæ øi autoritæflfliile publice în scopul cunoaøterii
conflfliinutului øi a dinamicii mecanismelor øi instrumentelor de operare ale FRC

Acflfliiunea 1
Perfecflfliionarea mecanismelor de comunicare intra øi extra instituflfliionalæ cu fondurile de garantare, bæncile, mediul de afaceri, precum øi cu instituflfliiile publice partenere

Mæsura c)
Consacrarea activitæflfliilor de consultanflflææ oferitæ de FRC în sistem on-line sau
prin instituirea de centre teritoriale specializate øi caravane de informare, în
parteneriat cu AIPPIMM, ACIS, Camerele de Comerfl øi Industrie, patronatele de ramuræ, reprezentanflflii media øi alte autoritæflflii øi instituflfliii
Termen

2011 – 2013 prin programele anuale

Indicatori

➣ Numærul de beneficiari ai activitæflilor de consultanflæ
➣ Numærul activitæflilor realizate pe categorii de parteneri

Buget

FRC – 20.000 – 30.000 euro anual

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

➣ Facilitarea cunoaøterii de cætre beneficiarii de finanflare

a mecanismelor de acordare a creditelor, garanfliilor
øi contragaranfliilor
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Anexe
➣ Creøterea gradului de absorbflie a fondurilor europene
➣ Venituri suplimentare la bugetul FRC

Mæsura d)
Participarea øi organizarea de evenimente având ca obiectiv promovarea activitæflfliii, mecanismelor øi instrumentelor, precum øi a imaginii FRC
Termen

2011 – 2013, sistematic potrivit interesului FRC

Indicatori

–

Buget

FRC – 120.000 euro anual

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Promovarea imaginii FRC, a sistemului de norme,
mecanismul øi facilitæfli de operare

Acflfliiunea 2
Structurarea unui parteneriat coerent cu presa scrisæ øi audio-vizualæ în vederea
dezvoltærii mijloacelor de promovare a mecanismelor, rezultatelor øi ale instrumentelor
de operare a FRC

Mæsura a)
Organizarea de conferinflflee de presæ øi pregætirea participærii reprezentanflfliilor
FRC la emisiuni de radio, TV øi publicarea de articole în presa scrisæ, vizând
obiectivele strategice, practicile operaflfliionale øi problemele specifice procesului de finanflflaare a IMM
Termen

2011 – 2013, potrivit unor programe anuale

Indicatori

–

Buget

FRC – 20.000 – 30.000 euro

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Creøterea vizibilitæflii øi dezvoltarea capacitæflii instrumentelor
de diseminare a practicilor de operare a FRC

OBIECTIVUL PRIORITAR VIII
Perfecflfliionarea managementului FRC, îmbunætæflfliirea formærii continue a personalului øi obflfliinerea recunoaøterii calitæflfliii în procesul de operare

Acflfliiunea 2
Creøterea gradului de profesionalizare a managerilor øi a managementului FRC
prin formare continuæ øi consultanflflææ
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Mæsura b)
Utilizarea consultanflfleei în conceperea øi derularea unor demersuri complexe,
de naturæ managerialæ, economico-financiaræ, investiflfliionalæ etc.
Termen

2011 – 2013

Indicatori

➣ Gradul de profesionalizare a managerilor
➣ Gradul de profesionalizare a managementului
➣ Exercitarea unui veritabil management bazat pe cunoøtinfle
➣ Dobândirea statutului de “organizaflie care învaflæ”

Buget

Fonduri alocate pentru serviciile de consultanflæ
în bugetul FRC

Responsabilitæflflii

Consiliul de Supraveghere øi Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Ameliorarea performanflelor economico-financiare

OBIECTIVUL PRIORITAR IX
Consolidarea gestiunii economice proprii, a mecanismelor de prudenflfliialitate, asi gurarea capacitæflfliii de platæ a FRC pentru efectele ce decurg din producerea riscului øi
îmbunætæflfliirea logisticæ a FRC

Acflfliiunea 3
Optimizarea cheltuielilor de funcflfliionare ale FRC în corelaflfliie cu volumul øi dina mica activitæflfliii

Mæsura a)
În perioada 2011-2013 salariile vor creøte, de regulæ, numai cu nivelul inflaflfliiei, iar eventualele majoræri salariale vor fi fæcute numai pentru cazurile øi
performanflfleele deosebite
Termen

2011 – 2013

Indicatori

–

Buget

FRC

Responsabilitæflflii

Directoratul

Implicaflfliii juridice

–

Impact

Asigurarea sustenabilitæflii fondului de salarii
øi o mai bunæ corelaflie cu performanflele profesionale
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