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GARANTARE - CONTRAGARANTARE

Strategia de la Lisabona a subliniat că
iniţiativele antreprenoriale şi inovarea trebuie
stimulate şi încurajate. Ele reduc dificultăţile
întâmpinate de IMM în obţinerea de credite, care
apar fie ca urmare a riscului sporit perceput de
sectorul bancar cu privire la acest segment ori
asociat investiţiilor în anumite activităţi bazate
pe cunoaştere (dezvoltarea tehnologică, inovaţia
şi transferul de tehnologii), fie ca urmare a
faptului că întreprinderile nu dispun de garanţii
reale suficiente/adecvate.

În aceste condiţii, facilitarea accesului la
creditare prin scheme de garantare/contra garan -
tare va îmbunătăţi condiţiile de creditare şi,
implicit, accesul la finanţare al IMM-urilor, ceea
ce va permite acestora să parcurgă mai uşor pe -
rioada actuală de criză economică şi va produce
efecte agregate în economie în ceea ce priveşte
menţinerea locurilor de muncă şi crearea altora
noi, funcţionarea celorlalţi ope ratori economici
cu care IMM-urile deru lează relaţii de afaceri,
bugetul de stat (creşterea încasărilor din impozite
şi taxe, reducerea plă ţilor pe care statul le face
persoanelor fără loc de muncă etc.), permiţând
totodată atenuarea comportamentului pro-ciclic
al sistemului bancar printr-o abordare anti-
ciclică.

Pentru creşterea contribuţiei contragaranţiei
la imprimarea unui comportament anti-ciclic în
procesul accesului la finanţare, precum şi pentru
reducerea costului creditării, au fost aduse mo -
dificări substanţiale instrumentelor de operare
ale Fondul Romån de Contragarantare:

� Plafoane maxime de 80% ale contra -
garan ţiilor pentru cofinanţarea proiectelor
realizate din fonduri structurale (investiţii şi
capital circulant), finanţarea proiectelor de
investiţii şi a microfinanţărilor contractate de
micro`ntreprinderi;

� Prima de contragarantare egală cu „zero”,
corelată cu o nouă modalitate de determinare a
echivalentului subvenţie brută al contragaranţiei;

� O nouă dimensiune a intensităţii aju to -
rului de minimis. Astfel, echivalentul subvenţie
brută al contragaranţiei este determinat ca
diferenţa dintre prima teoretică de contra ga ran -
tare(1) şi prima efectivă de contragarantare(2)
(zero), în acord cu regulile prevăzute de Comu -
nicarea CE cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din
Tratatul CE ajutoarelor de stat sub formă de
garanţii;

� Propunere de instituire a unei scheme de
ajutor de stat având ca obiect reglementarea unor
măsuri de sprijin financiar pentru salvarea şi
restructurarea IMM aflate în stare de dificultate,
în confor mitate cu Liniile directoare spe cifice(3);

�Propunere pentru diversificare a obiectului
de activitate al FRC prin mecanismul co-garanţiei
şi a contragarantării garanţiilor emise de alte
entităţi decât fondurile de garantare.

(1) Prima calculată în condiţii de piaţă, pe
care ar trebui să o plătească IMM pentru
contragaranţia acordată.

(2) Prima redusă pe care o plăteşte în fapt
IMM pentru contragaranţia acordată.

(3) Liniile directoare privind ajutorul de stat
pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor
aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial
al Comunităţii Europene seria C, nr. 244/2004.

Pentru IMM beneficiare, efectul principal al
modificărilor propuse se va regăsi în reducerea
costului total al finanţării, cu efecte directe
asupra diminuării costurilor totale de finanţare
ale acestora şi cu consecinţe favorabile asupra
capacităţii acestora de adaptare la realităţile
pieţei, în special, în condiţiile crizei economico-
financiare actuale.

Prin aplicarea noii metodologii de deter -
minare a echivalentului subvenţie brută al
contragaranţiei, valoarea sprijinului FRC acordat
IMM creşte semnificativ, în medie de aproxi -
mativ 4 ori(1).

Pentru fondurile de garantare se vor în -
registra efecte pozitive asupra capacităţii lor de
garantare (în condiţiile unui nivel prudenţial al
coeficientului de expunere), încadrării sche -
melor de garantare pe care le derulează în
criteriile comunitare referitoare la acordarea de
garanţii în condiţii de piaţă(2), nivelului comi -
sioanelor de garantare şi lichidităţii acestora.

(1) De exemplu pentru o finanţare de
1.000.000 lei destinată investiţiilor, acordată pe
36 luni, garantată 80% şi contragarantată tot
80%, ajutorul de minimis de care beneficiază un
IMM conform Normei 1/2010 este, în prezent,
de 8523 lei, faţă de 45.837 lei, cât rezultă din
aplicarea metodologiei propuse.

(2) În conformitate cu Comunicarea CE cu
privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE
ajutoarelor de stat sub formă de garanţii,
comisioanele de garantare în condiţii de piaţă
trebuie să asigure acoperirea riscurilor normale
ce rezultă din acordarea garanţiilor, costurile
administrative ale siste mului şi finanţarea anuală
a unui capital adecvat.

VEŞTI BUNE PENTRU IMM

Creşte rolul institu]iei contragaran]iei
Sistemele de garantare-contragarantare joacă un rol important în sprijinirea sectorului IMM, 
care reprezintă în economia UE aproximativ 99% din totalitatea entităţilor, furnizând nu mai 
puţin de 75 de milioane de locuri de muncă. 


