FRC estimează că va plăti în 2012 contragaranţii în valoare de
40 mil. lei,de peste 13 ori mai multe

Fondul Român de Contragarantare (FRC) estimează că va plăti în acest an contragaranţii în
valoare de 40 milioane lei, de peste 13 ori mai multe faţă de cele din 2011, a declarat , pentru
NewsIn, preşedintele Fondului, Ioan Hidegcuti.
"Având în vedere faptul că FRC şi-a demarat activitatea operaţională de mai puţin de doi
ani, este normal ca volumul plăţilor din 2012 să crească substanţial faţă de cel înregistrat în 2011,
atât pe fondul parcurgerii unui ciclu mediu normal al finanţărilor susţinute, cât şi ca efect agregat
al impactului neperformanţei sectorului IMM generată de criza economică", a menţionat Ioan
Hidegcuti.
Astfel, pentru 2012, Fondul Român de Contragarantare a prognozat un nivel al plăţilor de
circa 40 milioane lei, reprezentând aproximativ 150 de contragaranţii "dacă se ţine cont de
valoarea medie a unei contragaranţii acordate".
Ioan Hidegcuti susţine că la nivelul economiei "este de aşteptat menţinerea tendinţei de
creştere a ratei neperformanţei la creditele acordate IMM", tendinţă manifestată pe parcursul
anilor 2010-2011. "Tendinţa pare sa fie mai accentuată în special la nivelul microintreprinderilor,
percepute ca având cel mai ridicat grad de risc", a mai spus preşedintele FRC.
Hidegcuti a menţionat că principalii factori ai creşterii ratei neperformanţelor ar fi
încetinirea evoluţiilor favorabile aşteptate iniţial pentru anul 2012 şi a reinstalării manifestărilor
crizei economice şi scăderea exporturilor, cu efect de deteriorare a capacităţii IMM de generare a
surselor de rambursare a datoriilor faţă de bănci şi furnizori.
De asemenea, preşedintele FRC a amintit de contracţia cererii pentru credite noi din partea
IMM, cu efect asupra ratei de creştere a soldului creditelor la care se raportează neperfomanţele
IMM.
Domeniile de activitate cu cel mai ridicat risc privind creditele neperformante:
comerţul, industria alimentară, serviciile şi contrucţiile
Din datele reflectate de portofoliul activ al contragaranţiilor acordate de FRC, domeniile de
activitate care prezintă cele mai ridicate riscuri - IMM-uri care au fost susţinute prin
contragarantarea garanţiilor acordate de fondurile de garantare şi care prezintă înscrieri de
insolvenţă şi/sau trecerea creditelor la restanţă şi începerea executării garanţiilor contragarantate
- sunt în principal: domeniul comercial (IMM-uri ale căror finanţări garantate/contragarantate
sunt destinate susţinerii şi dezvoltării activităţilor comerciale), industria alimentară, cu
preponderenţă IMM-urile care activează în domeniul prelucrării cărnii, urmate de IMM-uri care
activează în domeniul serviciilor şi construcţiilor.

"IMM-urile cu activitate în domeniile menţionate cumulează circa 75% din volumul
(valoric) al contragaranţiilor la care există semnale de avertizare că există un risc mare de a fi
executate", a mai spus Ioan Hidegcuti.
Din perspectiva acordărilor din ultimele şase luni, domeniile de activitate cele mai accesate
(prin prisma obiectului de activitate principal declarat de beneficiar şi al destinanţiei finanţării
prevazute în documentul încheiat cu finanţatorul) sunt domeniile comercial şi industrial, care
împreună au generat peste 60% din valoarea acordărilor lunare de contragaranţii, urmate de
domeniul serviciilor (circa 20% din acordările lunare) şi de cel al construcţiilor.
"Se poate vorbi de o uşoară tendinţă de scădere a accesării de finanţări
garantate/contragarantate spre finalul anului 2011 şi începutul lui 2012, în special în domeniul
industrial (o posibilă explicaţie fiind scăderea exporturilor), desigur şi in contextul specificităţii
perioadei de iarnă; evoluţiile din lunile februarie-martie vor contribui la definirea mai clară a
trendului de evoluţie pe domenii", a spus Hidegcuti.
El a declarat că pe fondul măsurilor care sunt deja adoptate şi se vor adopta în continuare
pentru intensificarea absorbţiei fondurilor europene, în condiţiile în care aceste măsuri îşi vor
face simţite efectele, sunt de aşteptat evoluţii pozitive în toate domeniile.
Fondul Român de Contragarantare are ca unic obiect de activitate contragarantarea
garanţiilor acordate de fondurile de garantare, persoane juridice române, pentru creditele şi alte
instrumente de finanţare obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii de la instituţiile de credit şi
alte instituţii financiare nebancare.
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