Fondul Român de Contragarantare
– interviu cu dl Ioan HIDEGCUTI,
preøedintele Directoratului Fondului Român de Contragarantare –

● Ce este øi ce activitate specificæ desfæøoaræ Fondul Român de Contragarantare?
I.H. Fondul Român de Contragarantare este o instituﬂie financiaræ specializatæ, devenitæ operaﬂionalæ în aprilie 2010,
constituitæ sub forma unei societæﬂi comerciale pe acﬂiuni,
având ca acﬂionari Statul român prin Ministerul Economiei,
Comerﬂului øi Mediului de Afaceri (68%) øi Fundaﬂia Post-Privatizare (32%).
Obiectul de activitate constæ în contragarantarea garanﬂiilor acordate IMM de fondurile de garantare; Fondul Român
de Contragarantare a devenit membru al Asociaﬂiei Europene
a Societæﬂilor Mutuale de Garantare (AECM) din anul 2010.
Principiile acordærii de contragaranﬂii constau, în principal, în: ● tratament nediscriminatoriu al IMM în calitate de
beneficiari ai contragaranﬂiilor; ● transparenﬂæ în ceea ce priveøte condiﬂiile de acordare øi platæ a contragaranﬂiilor; ● eficienﬂæ în utilizarea fondurilor bæneøti, cu efect de multiplicare
a volumului finanﬂærilor la care pot avea acces IMM; ● dis-
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persia riscului, prin utilizarea tehnicilor de reducere a riscurilor de contragarantare aferente expunerilor deﬂinute de Fondul Român de Contragarantare; ● intervenﬂie ulterioaræ a Fondului Român de Contragarantare în plata unei pærﬂi a garanﬂiei achitate de fondurile de garantare.
Fondul Român de Contragarantare øi fondurile de garantare acﬂioneazæ pari passu (nepreferenﬂial) cu privire la recuperærile ulterioare ale sumelor plætite la producerea riscului
de credit.
Contragarantarea reprezintæ angajamentul expres, irevocabil øi necondiﬂionat prin care Fondul Român de Contragarantare preia o parte din riscul de credit asumat de fondurile de garantare la acordarea de garanﬂii în favoarea IMM.
Ajutorul de minimis sub formæ de contragaranﬂie reprezintæ sprijinul acordat IMM prin preluarea riscului asumat de
fondurile de garantare øi se exprimæ ca echivalent subvenﬂie
brutæ al contragaranﬂiei.
Fondul Român de Contragarantare contragaranteazæ pânæ
la 80% garanﬂiile aferente creditelor, scrisorilor de garanﬂie
bancaræ øi a altor instrumente destinate finanﬂærii investiﬂiilor, finanﬂærii ciclului de exploatare, cofinanﬂærii proiectelor
finanﬂate din fonduri structurale, finanﬂærii proiectelor inovative, de cercetare-dezvoltare, pentru mediu øi ale tinerilor
antreprenori.
În aceastæ activitate complexæ, partenerii instituﬂionali ai
Fondului Român de Contragarantare sunt ● Fondul Naﬂional
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici øi Mijlocii (FNGCIMM); ● Fondurile locale de garantare, filiale ale
FNGCIMM, arondate regiunilor de dezvoltare ale României,
cu sedii aflate în Moldova – Focøani, Transilvania – Sfântu
Gheorghe øi Oltenia – Craiova; ● Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzætorii Privaﬂi; ● Fondul de
Garantare a Creditului Rural.
● Pe ce bazæ se efectueazæ acordarea contragaranﬂiilor de
cætre Fondul Român de Contragarantare øi ce rezultate s-au
obﬂinut, concret, pânæ acum?

I.H. Acordarea contragaranﬂiilor de cætre Fondul Român de
Contragarantare se efectueazæ pe baza schemelor de ajutor de
minimis, elaborate în temeiul Regulamentului CE nr. 1998/
2006 privind aplicarea art. 87 øi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis øi Regulamentului CE nr. 1.535/2007 privind
aplicarea art. 87 øi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis
în sectorul producﬂiei agricole. În cadrul acestor scheme, determinarea valorii ajutorului de minimis acordat IMM prin
intermediul contragaranﬂiei a fost raportatæ la comisionul de
garantare plætibil pentru o garanﬂie contragarantatæ. Astfel,
ajutorul de minimis a fost calculat ca diferenﬂæ între comisionul de garantare calculat în condiﬂii de piaﬂæ, pe care îl suportæ IMM pentru o garanﬂie necontragarantatæ øi comisionul de datorat pentru o garanﬂie contragarantatæ.
De la începutul activitæﬂii sale øi pânæ în prezent, Fondul
Român de Contragarantare a acordat un numær de 10.678 de
contragaranﬂii, în valoare totalæ de 385 milioane euro, pentru
un numær de 7.483 de IMM beneficiare, contribuind împreunæ cu fondurile de garantare, în regim agregat, la facilitarea
accesærii unui volum total de finanﬂæri de 1.270 milioane euro
øi la sprijinirea creærii øi menﬂinerii unui numær de 130.390
locuri de muncæ. În cadrul plafonului de expunere aprobat
de 420,5 milioane euro, portofoliul activ al contragaranﬂiilor
este de 242 milioane euro, corespunzætor unui numær de 7.135
de contragaranﬂii.
Valoarea totalæ a ajutoarelor de minimis acordate de Fondul Român de Contragarantare pânæ în prezent însumeazæ
3,96 milioane euro, acestea reprezentând în fapt reducerile
de comision de garantare, cu efect direct asupra costurilor de
finanﬂare suportate de IMM.
Ponderea contragaranﬂiilor acordate de Fondul Român de
Contragarantare la sfârøitul anului 2011 este de peste 50%
din portofoliul fondurilor de garantare partenere.
● Ce modificæri au fost aduse, în anul 2012, instrumente lor de operare ale Fondului Român de Contragarantare?
I.H. Anul 2012 reprezintæ, practic, anul modernizærii me canismelor Fondului Român de Contragarantare. Pentru creøterea contribuﬂiei contragaranﬂiei la imprimarea unui comportament anti-ciclic în procesul accesului la finanﬂare, precum øi pentru reducerea costului creditærii, au fost aduse
modificæri substanﬂiale instrumentelor de operare ale Fondului Român de Contragarantare, astfel:
● plafoane maxime de 80% ale contragaranﬂiilor pentru
cofinanﬂarea proiectelor realizate din fonduri structurale (investiﬂii øi capital circulant), finanﬂarea proiectelor de investiﬂii
øi a microfinanﬂærilor contractate de microîntreprinderi;
● primæ de contragarantare egalæ cu “zero”, corelatæ cu
noua modalitate de determinare a echivalentului subvenﬂie
brutæ al contragaranﬂiei;
● o nouæ dimensiune a intensitæﬂii ajutorului de minimis.
Astfel, echivalentul subvenﬂie brutæ al contragaranﬂiei este de terminat ca diferenﬂa dintre prima teoreticæ de contragaran tare øi prima efectivæ de contragarantare (zero), în acord cu
regulile prevæzute de Comunicarea CE cu privire la aplicarea

art. 87 øi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat sub formæ de
garanﬂii;
● instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiect reglementarea unor mæsuri de sprijin financiar pentru
salvarea øi restructurarea IMM aflate în stare de dificultate, în
conformitate cu liniile directoare specifice;
● diversificarea obiectului de activitate al Fondului Român
de Contragarantare, prin mecanismul co-garanﬂiei øi a contragarantærii garanﬂiilor emise de alte entitæﬂi decât fondurile de
garantare, de exemplu, bænci.
● Care sunt obiectivele strategice ale Fondului Român de
Contragarantare pentru creøterea rolului instituﬂiei în pro cesul de facilitare a accesului la finanﬂare øi de reducere a
costurilor creditærii?
I.H. Obiectivul strategic general constæ în perfecﬂionarea,
dezvoltarea, diversificarea inovativæ øi modernizarea mecanismelor øi instrumentelor de contragarantare, în scopul creøterii rolului instituﬂiei în procesul de facilitare a accesului la
finanﬂare a IMM.
Obiectivele noastre prioritare au în vedere:
● dezvoltarea accesului la finanﬂare a IMM, prin creøterea
numærului øi a volumului de contragaranﬂii, a calitæﬂii portofoliului, a numærului IMM beneficiare øi a locurilor de muncæ
susﬂinute sau nou înfiinﬂate;
● dezvoltarea de noi instrumente pentru IMM care contribuie la reindustrializarea României, dezvoltarea agriculturii, cercetærii øi dezvoltærii øi industriilor creative;
● dezvoltarea øi flexibilizarea facilitæﬂilor oferite în proce sul de acces la finanﬂare a IMM pentru proiectele aflate în convergenﬂæ cu Strategia Europa – 2020;
● perfecﬂionarea øi dezvoltarea unui sistem de servicii in formatice privind instrumente, mecanisme øi consultanﬂæ în
domeniul contragarantærii, garantærii øi accesului la finanﬂare
a IMM;
● perfecﬂionarea managementului Fondului Român de Contragarantare, îmbunætæﬂirea formærii continue a personalului
øi obﬂinerea recunoaøterii calitæﬂii în procesul de operare;
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● iniﬂierea de parteneriate cu Fondul European de Inves tiﬂii prin programele acestuia dedicate susﬂinerii microîntreprinderilor, microfinanﬂærii etc., precum øi cu alte instituﬂii
financiare internaﬂionale;
● consolidarea gestiunii economice proprii;
● modernizarea øi perfecﬂionarea cadrului normativ privind organizarea øi funcﬂionarea Fondului Român de
Contragarantare adecvatæ condiﬂiilor de piaﬂæ øi dinamicii
reglementærilor UE referitoare la ajutorul de stat, în scopul
creøterii impactului activitæﬂii de contragarantare în
susﬂinerea accesului la finanﬂare a IMM;
● reconfigurarea profilului de risc øi a politicilor de pru denﬂialitate în scopul accentuærii comportamentului anticiclic al Fondului Român de Contragarantare;
● dezvoltarea cooperærii cu instituﬂii øi organisme de ga rantare øi contragarantare din ﬂærile membre UE øi ale AECM.

● Ce rol joacæ fondurile de garantare øi de contragaran tare româneøti, în condiﬂiile dificultæﬂilor cu care se confruntæ
sistemul de creditare la nivel european?
I.H. În ultimii ani, creditarea în cadrul Uniunii Europene a
cunoscut modificæri structurale importante, care cel mai probabil se vor menﬂine pe termen mediu (øi posibil lung):
● creditarea în UE a devenit mai scumpæ;
● resursele de finanﬂare s-au diminuat;
● criza datoriilor suverane øi situaﬂia economicæ fragilæ din
UE au pus presiune pe calitatea activelor bancare øi au condus la creøterea cerinﬂelor de capital.
Sectorul bancar din România este puternic dependent de
finanﬂarea externæ: ponderea bæncilor cu capital stræin în total credit este de circa 85%. Ca urmare, sectorul bancar va
urma aceleaøi tendinﬂe care se manifestæ în cadrul UE, dar cu
unele nuanﬂe în ceea ce priveøte intensitatea evoluﬂiilor. Politica bæncilor autohtone în ceea ce priveøte creditarea companiilor a avut un puternic caracter pro-ciclic (evoluﬂie asemænætoare cu cea înregistratæ în zona euro).

Creditarea companiilor nefinanciare
dupæ monedæ øi destinaﬂie

Credite
de trezorerie

(Sursa: BNR)
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În aceste condiﬂii, rolul autoritæﬂilor este de a contrabalansa fenomenul printr-o atitudine anticiclicæ. Iar fondurile
de garantare øi de contragarantare sunt cele care ar putea
juca un rol important, prin asumarea de riscuri mai mari în
momentele în care bæncile preferæ diminuarea expunerilor øi
prin orientarea garanﬂiilor în direcﬂia schimbærii favorabile a
structurii economiei.
Activitatea de creditare a bæncilor româneøti s-a menﬂinut
în teritoriu pozitiv (rata de creøtere a creditului în termeni nominali a fost de 4,7 (anul 2010), respectiv 6,5% (anul 2011),
dar condiﬂiile de finanﬂare au devenit tot mai restrictive:
a) în prima fazæ a procesului de înæsprire a condiﬂiilor de
finanﬂare, pentru a se proteja împotriva riscului de credit bæncile au solicitat debitorilor garanﬂii suplimentare (cea mai amplæ dinamicæ). Consecinﬂe: ● presiune suplimentaræ pe debitori; ● diminuarea accesului la finanﬂare al acestora;
b) în prezent, elementele de preﬂ primeazæ: ● s-a majorat
spread-ul ratei medii de dobândæ a creditului øi prima solicitatæ pentru creditele mai riscante; ● a crescut costul creditului.
Ex-post, s-a observat cæ politica de protejare contra riscurilor prin apelarea la garanﬂii suplimentare nu a generat efectele scontate, rata creditelor neperformante aferentæ expunerilor garantate cu ipoteci fiind uøor superioaræ acelora care
nu au o asemenea garantare.
În acest context, suntem de pærere cæ apare ca fiind foarte
necesaræ impunerea unui set complex de mæsuri de perspec tivæ pentru îmbunætæﬂirea creditærii.
A. Se impune revederea politicilor bæncilor de acceptare
de colateral: ● un accent mai mare pe afacerea care este finanﬂatæ doar de garanﬂia imobiliaræ; ● utilizarea mai amplæ de
garanﬂii oferite de fondurile de garantare øi de contragarantare.
B. Orientarea finanﬂærii cætre sectoare de activitate de tip
tradables (de exemplu, agricultura sau industria) øi sectoare
inovative (high-tech øi medium high-tech).
Firmele care activeazæ în sectoarele menﬂionate au demonstrat cæ au o capacitate mai bunæ de a face faﬂæ eventualelor
evoluﬂii externe nefavorabile; ele pot contribui la: ● reindustrializarea României; ● generare de valoare adæugatæ mai mare;
● îmbunætæﬂirea calitæﬂii portofoliilor bæncilor.
Rata creditelor neperformante aferentæ firmelor din sec toarele high-tech, medium high-tech øi knowledge-intensive
services este mai micæ decât rata neperformanﬂei firmelor din
sectoarele mai slab inovative sau prestatoare de servicii cu ca lificare inferioaræ.
C. Trebuie îmbunætæﬂit accesul la finanﬂare pentru IMM.
Aceasta øi pentru cæ, chiar dacæ volumul creditelor acordate
companiilor româneøti a continuat sæ creascæ în perioada crizei, numærul firmelor cu acces la finanﬂare ræmâne redus, iar
gradul de concentrare al finanﬂærii este în creøtere, reflectând
faptul cæ un numær mic de companii primeøte un volum mai
mare de credite.
D. Creditarea nou acordatæ trebuie sæ fie mai echilibratæ
pe monede. Creditele în valutæ trebuie sæ fie orientate în special cætre debitorii acoperiﬂi la riscul valutar (de exemplu, ex-

portatorii), iar cei care nu au o asemenea acoperire trebuie
sæ fie finanﬂaﬂi în special în monedæ naﬂionalæ.
Riscul creditærii în valutæ a devenit mai mare decât cel în
monedæ naﬂionalæ. În nevoia de a atrage atenﬂia asupra riscurilor din creditarea în valutæ, Comitetul European de Risc Sis temic a emis în septembrie 2011 recomandæri pentru toate
ﬂærile UE în ceea ce priveøte creditarea în monedæ stræinæ. ﬁærile membre UE trebuie sæ implementeze respectivele recomandæri pânæ la sfârøitul anului 2012 sau sæ explice motivul
neimplementærii. Recomandærile vizeazæ toﬂi debitorii neacoperiﬂi la riscul valutar, inclusiv companiile nefinanciare, iar
IMM sunt vizate în mod special.

Rata creditelor neperformante ale IMM,
dupæ sectoare de activitate (%)

● În acest context general, care este riscul actual de cre dit generat de IMM?
I.H. Riscul de credit al IMM øi-a continuat tendinﬂa ascendentæ începutæ de la debutul crizei economice în România
(octombrie 2008). Rata creditelor neperformante s-a majorat
rapid de la circa 2% în octombrie 2008 la 19,8% în ianuarie 2012.
Perspectivele privind evoluﬂia neperformanﬂei IMM sunt
mixte:
a) continuarea consolidærii economice are ca efect îmbunætæﬂirea capacitæﬂii IMM de a-øi onora serviciul datoriei;
b) accesul la finanﬂare mai dificil øi mai scump, precum øi
necesitatea schimbærilor structurale care trebuie sæ se manifeste în economia româneascæ pun presiune asupra capacitæﬂii IMM de a-øi achita obligaﬂiile financiare (în special din
sectoarele de activitate care vor trebui sæ înregistreze restructuræri).
IMM sunt cele care determinæ tendinﬂa neperformanﬂei la
plata creditelor bancare în cadrul sectorului companiilor nefinanciare, iar ca imagine generalæ, microîntreprinderile sunt
cele mai riscante, iar rata creditelor neperformante variazæ invers proporﬂional cu dimensiunea IMM.
Corporaﬂiile (companii altele decât IMM) înregistreazæ o
dinamicæ relativ stabilæ a ratei creditelor neperformante, în

Sursa: MFP, BNR, calcule proprii

Rata creditelor neperformante ale IMM,
dupæ destinaﬂia creditului (%)

Rata creditelor neperformante în cazul sectorului
companiilor nefinanciare (%)
Sursa: MFP, BNR, calcule proprii

Sursa: MFP, BNR, calcule proprii

condiﬂiile în care deﬂin o pondere însemnatæ din totalul creditærii companiilor nefinanciare (28,8 la sutæ în ianuarie 2012).
Dupæ sectorul de activitate, cele mai riscante IMM sunt din
construcﬂii, industria prelucrætoare øi comerﬂ. La polul opus,
IMM care îøi onoreazæ mai bine serviciul datoriei la bænci provin din agriculturæ øi utilitæﬂi.
Dupæ destinaﬂia finanﬂærii, cele mai riscante sunt creditele
pentru finanﬂarea stocurilor øi a echipamentelor, urmate de
cele de trezorerie. Analiza riscului dupæ dimensiunea firmei
au relevat urmætoarele:
● firmele mijlocii au impactul cel mai mare asupra valorilor medii ale ratei de neperformanﬂæ la nivelul IMM;
● microîntreprinderile øi întreprinderile mici au cele mai
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mari dificultæﬂi în onorarea serviciului datoriei la bænci la cre ditele de trezorerie.
Creditarea în valutæ a devenit mai riscantæ decât cea în monedæ naﬂionalæ.
Rata creditelor neperformante pentru finanﬂærile în monedæ
stræinæ se menﬂine superioaræ faﬂæ de rata aferentæ finanﬂærilor în lei, dar ecartul tinde sæ se diminueze. Volumul creditelor în valutæ restante creøte mai rapid decât volumul restanﬂelor în lei, ceea ce contribuie la convergenﬂa celor douæ rate
de neperformanﬂæ. Ponderea micæ a IMM acoperite la riscul
valutar (în special în rândul microîntreprinderilor øi a întreprinderilor mici) reprezintæ un alt factor pentru care creditele în valutæ au devenit mai riscante.

Evoluﬂia creditelor neperformante ale IMM,
dupæ moneda de acordare

● Care este impactul procesului de insolvenﬂæ al IMM?
I.H. Ca imagine generalæ, firmele care intræ în insolvenﬂæ
de regulæ nu mai reuøesc sæ se redreseze, indiferent de momentul ciclului economic, intrând în faliment. Un numær mic
de firme dintre cele intrate în insolvenﬂæ sunt reorganizate.
Dintre cele peste 90.000 de companii intrate în insolvenﬂæ în
intervalul ianuarie 2007 – ianuarie 2012, doar 1% au reuøit
sæ-øi continue activitatea prin reorganizare, în timp ce pentru
76% s-a deschis procedura de faliment. Dintre acestea din
urmæ, aproximativ 70% au fost radiate.
Fenomenul insolvenﬂei în rândul IMM s-a temperat în anul
2011, dar ræmâne important. Numærul companiilor nou intrate în insolvenﬂæ în anul 2011 a scæzut cu aproape 5% faﬂæ
de anul 2010 (la circa 23.500), însæ se menﬂine semnificativ
peste nivelul din anul 2009 (numærul este cu aproximativ 32%
mai mare).
Rolul direct al companiilor în insolvenﬂæ pentru economie
este modest. IMM care au intrat în insolvenﬂæ în perioada ianuarie 2007 – ianuarie 2012:
● deﬂineau 1,6% din numærul salariaﬂilor din sectorul nefinanciar în 2011 (în creøtere de la 0,8% în anul 2007),
● contribuiau cu circa 0,8% la valoarea adæugatæ brutæ produsæ de companiile nefinanciare (faﬂæ de 0,4% în anul 2007).
Companiile aflate în insolvenﬂæ genereazæ riscuri importante asupra sectorului bancar românesc. Dupæ volumul creditului contractat, IMM insolvente din comerﬂ deﬂin primul
loc (circa 32% din creditele acordate acestor IMM), urmate de
IMM din industria prelucrætoare (circa 26%, ianuarie 2012).
IMM aflate în procesul de insolvenﬂæ sau faliment influen ﬂeazæ semnificativ disciplina de platæ din economie: incidentele de plæﬂi majore generate de aceste IMM, în anul 2011,
s-au ridicat la 47,9% din totalul incidentelor de plæﬂi majore
generate de IMM (dar în scædere de la 74,3% în anul 2009).
Dupæ sectorul de activitate, IMM aflate în insolvenﬂæ care
au generat cele mai mari volume de incidente de plæﬂi majore
în anul 2011 provin din:
● comerﬂ (circa 39,3% din total incidente de plæﬂi majore
generate de IMM insolvente în 2011),
● construcﬂii (circa 18,8%),
● industria prelucrætoare (circa 17,1%).
Restanﬂele cætre partenerii comerciali generate de firmele
IMM insolvente sunt importante, termenul mare de recupe-
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Sursa: MFP, BNR, calcule proprii

rare al creanﬂelor explicând în parte capacitatea mai redusæ
de platæ a obligaﬂiilor. Restanﬂele cætre furnizori generate de
IMM insolvente se ridicau la circa 12,1 miliarde lei (25,7% din
totalul restanﬂelor cætre furnizori generate de IMM la iunie
2011). IMM insolvente care au generat în medie cele mai mari
restanﬂe cætre furnizori sunt din sectoarele industriei prelucrætoare, comerﬂ øi construcﬂii.
● Cum apreciaﬂi calitatea portofoliului de IMM contraga rantate de Fondul Român de Contragarantare?
I.H. Rolul IMM care sunt contragarantate de Fondul Român
de Contragarantare a crescut continuu în ultimii ani pentru
economie øi sectorul bancar:
● pondere credite contractate în total IMM din economie
aproape s-a dublat (de la 5,4% în iunie 2008 la 9,5% în decembrie 2011);
● contribuﬂia la valoarea adæugatæ brutæ (VAB) generatæ în
economie de IMM s-a majorat de la 3,6% la 5,2% (în intervalul iunie 2008 – iunie 2011);
● ponderea salariaﬂilor angajaﬂi de aceste firme în total
IMM din economie a crescut de la 3,6% la 5,8% în intervalul
iunie 2008 – iunie 2011.
În ciuda evoluﬂiilor pozitive consemnate, rolul IMM contragarantate de Fondul Român de Contragarantare în totalul
sectorului companiilor nefi nanciare ræmâne relativ scæzut:
● 5,9% din total credite acordate firmelor din România
(decembrie 2011);
● 3,5% din totalul salariaﬂilor companiilor (iunie 2011);
● 2,6% din VAB generat de aceste companii (iunie 2011).
Trebuie fæcute douæ precizæri:
● Fondul Român de Contragarantare øi-a început activitatea de contragarantare relativ recent;

● dinamica rolului IMM contragarantate de Fondul Român de Contragarantare pentru economie øi sectorul bancar
a fost importantæ.
În consecinﬂæ, existæ un potenﬂial ridicat pentru Fondul
Român de Contragarantare în a-øi majora prezenﬂa øi impli cit în a contribui la orientarea evoluﬂiilor IMM în economie øi
sectorul bancar.
A. IMM din portofoliul de contragarantare al Fondului Român de Contragarantare se caracterizeazæ printr-o calitate superioaræ faﬂæ de IMM din economie: profitabilitatea este peste
medie, în timp ce riscul este inferior.
Portofoliul Fondului Român de Contragarantare este format preponderent din firme provenind din sectoarele nontradables (circa 70% din total firme în decembrie 2011). În
lumina rolului anticiclic øi de promovare a schimbærii sustenabile în structuræ a modelului de creøtere economicæ a României, ar fi de dorit ca accentul pe viitor al activitæﬂii Fondului Român de Contragarantare sæ fie asupra firmelor din sectoarele tradables (în special industrie øi agriculturæ).
Gradul de îndatorare (calculat prin efectul de pârghie al
IMM contragarantate de Fondul Român de Contragarantare
se situeazæ peste pragul empiric care semnaleazæ potenﬂiale
riscuri din îndatorare (2,94 în iunie 2011 faﬂæ de pragul de 2).
Dupæ o evoluﬂie descendentæ, indicatorul de îndatorare a
cunoscut la sfârøitul anului 2010 o schimbare a sensului. Motivul este creøterea mai rapidæ a datoriilor comparativ cu fondurile proprii.
Acest profil al evoluﬂiei este valabil pentru toate IMM, indiferent de dimensiune.
Deøi IMM contragarantate de Fondul Român de Contragarantare au un grad de îndatorare peste pragul empiric de 2,
nivelul se menﬂine sub media IMM din economie (2,6 faﬂæ de
3,5 în decembrie 2010).
Cele mai puﬂin riscante IMM contragarantate de Fondul
Român de Contragarantare, din perspectiva gradului de înda-

Evoluﬂia gradului de îndatorare
(efectul de pârghie)

Sursa: FRC, MFP, calcule proprii

Capacitatea de acoperire prin profit operaﬂional (EBIT)
a cheltuielilor cu dobânda

Sursa: FRC, MFP, calcule proprii

torare, sunt întreprinderile mijlocii care au un nivel al efectului de levier de 2,71 faﬂæ de 3,0 în cazul întreprinderilor
mici øi 3,56 în cazul microîntreprinderilor (iunie 2011).
IMM contragarantate de Fondul Român de Contragaran tare au o capacitate foarte bunæ de platæ a cheltuielilor cu do bânzile din profiturile operaﬂionale. Raportul EBIT/cheltuielile cu dobânzile este supraunitar (2,27 în iunie 2011) øi s-a
menﬂinut la niveluri confortabile de la începutul crizei. Spre
comparaﬂie, ansamblul IMM din economie cu credite bancare
se caracterizeazæ printr-un raport EBIT/cheltuielile cu dobânzile subunitar, aflat în cursul anului 2010 în teritoriu negativ.
Rentabilitatea capitalurilor (ROE – return on equity) a
IMM contragarantate de Fondul Român de Contragarantare
s-a înscris pe o tendinﬂæ descendentæ, dar valorile au ræmas în
teritoriul pozitiv øi s-au menﬂinut la niveluri confortabile øi
semnificativ peste valorile medii ale IMM din economie (26%,
comparativ cu 7,4% la decembrie 2010). Motivul diminuærii
ROE este creøterea capitalizærii acestor firme, concomitent cu
reducerea profitului operaﬂional.
Politica Fondului Român de Contragarantare în funcﬂie de
moneda de contragarantare a atenuat din riscurile aferente
evoluﬂiilor adverse pe piaﬂa valutaræ: ponderea semnificativæ
a contragaranﬂiilor acordate de Fondul Român de Contragarantare a fost în monedæ naﬂionalæ (68,7% în decembrie 2011).
Mai mult, microîntreprinderile au primit cele mai multe contragaranﬂii în monedæ naﬂionalæ, comparativ cu alte forme de
IMM.
IMM contragarantate de Fondul Român de Contragarantare
deﬂin credite în special pe termen scurt (62% din totalul creditelor bancare în decembrie 2011). Aceastæ caracteristicæ s-a
accentuat în ultimii ani, pentru toate categoriile de IMM, în
special în situaﬂia microîntreprinderilor (ponderea creditelor
pe termen scurt a crescut în acest caz de la 52 la 59% în perioada iunie 2008 – decembrie 2011). Comparativ cu media
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Structura creditærii IMM contragarantate de FRC
dupæ destinaﬂie (miliarde lei)

România s-a angajat pentru îndeplinirea Strategiei UE 2020,
se impune o orientare mai amplæ a contragaranﬂiilor Fondului Român de Contragarantare spre credite pentru investiﬂii.
B. Capacitatea IMM din portofoliul de contragarantare al
Fondului Român de Contragarantare de a-øi rambursa creditele bancare contractate
Firmele aflate în portofoliul de contragarantare al Fondu lui Român de Contragarantare øi-au onorat semnificativ mai
bine serviciul datoriei la bænci decât ansamblul IMM din eco nomie.
Rata creditelor neperformante generatæ de IMM contragarantate de Fondul Român de Contragarantare este de 4,2%,

Evoluﬂia ratei creditelor neperformante (%)

Sursa: FRC, MFP, BNR, calcule proprii

Structura creditærii IMM contragarantate de FRC
dupæ destinaﬂie (miliarde lei)

Sursa: FRC, MFP, BNR, calcule proprii

Evoluﬂia ratei creditelor neperformante
aferentæ IMM din portofoliul FRC,
dupæ dimensiune (%)

Sursa: FRC, MFP, BNR, calcule proprii

pe economie, IMM contragarantate de Fondul Român de Contragarantare sunt îndatorate semnificativ pe termen scurt (ponderea acestor credite fiind de 32%, valoare medie pe economie, faﬂæ de 62%, valoare medie în cazul IMM contragarantate
de Fondul Român de Contragarantare, în decembrie 2011).
Ponderea mare a finanﬂærii pe termen scurt este øi rezultatul concentrærii creditærii spre nevoile de trezorerie ale IMM
contragarantate de Fondul Român de Contragarantare. Creditarea având aceastæ destinaﬂie s-a majorat semnificativ în
ultimii ani øi reprezintæ 60,9% din totalul creditelor bancare
acordate acestor firme în decembrie 2011. Având în vedere
nevoile de retehnologizare øi de investiﬂii pentru îmbunætæﬂirea
capacitæﬂii inovative a economiei în linie cu obiectivele la care
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Sursa: FRC, MFP, BNR, calcule proprii

comparativ cu 18,8% pentru total IMM (în decembrie 2011).
De asemenea, dinamica de deteriorare a capacitæﬂii de platæ a
datoriilor bancare este mai lentæ în cazul IMM contragarantate de Fondul Român de Contragarantare.
Rata creditelor neperformante (NPL – non performing loans)
aferentæ IMM contragarantate, calculatæ în funcﬂie de dimensiunea firmei, urmeazæ acelaøi profil ca IMM din întreaga economie: cu cât firma este mai micæ, cu atât riscul este mai
mare. Cele mai riscante sunt microîntreprinderile (cu o ratæ
a neperformanﬂei de 8,2% în decembrie 2011), urmate de întreprinderile mici. Firmele care genereazæ cel mai mic risc de
credit pentru portofoliul Fondului Român de Contragarantare sunt întreprinderile mijlocii.
Creditele în valutæ au devenit mai riscante decât cele în
monedæ naﬂionalæ. Chiar dacæ NPL pentru expunerile în lei
este mai mare decât NPL pentru creditele în valutæ, volumul
creditelor neperformante în lei a crescut mai lent decât în
cazul volumului creditelor neperformante în valutæ (atât în cazul IMM contragarantate de Fondul Român de Contragarantare, cât øi pentru total IMM din economie). Continuarea acestei evoluﬂii va diminua treptat ecartul dintre NPL pe monede,
iar pe termen mediu se poate ajunge la un NPL în valutæ superior celui în lei.
Creditarea pe termen scurt este mai riscantæ decât cea pe
termen lung. Este rezultatul gradului mai mare de risc generat în ultima perioadæ de creditele pentru nevoi curente (acordate în mare parte pe termen scurt), comparativ cu creditele pentru investiﬂii (finanﬂæri de regulæ pe termen mediu øi
lung). NPL pentru expunerile pe termen scurt ale IMM contragarantate este de 4,4%, faﬂæ de 3,8% în cazul creditelor pe
termen mediu øi lung, la decembrie 2011.
Se constatæ cæ în cursul anului 2011 a avut loc o inversare
a riscului în funcﬂie de maturitatea creditului, creditele pe

Evoluﬂia ratei creditelor neperformante,
dupæ moneda de finanﬂare (%)

Sursa: FRC, MFP, BNR, calcule proprii

Evoluﬂia ratei creditelor neperformante,
dupæ maturitatea finanﬂærii (%)

Sursa: FRC, MFP, BNR, calcule proprii

termen scurt devenind mai riscante. Inversarea este posibil sæ
fie generatæ de condiﬂiile de lichiditate mai dificile pe care trebuie sæ le gestioneze firmele (restanﬂe în creøtere la încasarea
creanﬂelor comerciale, majorarea timpului de încasare a creanﬂelor, intrarea partenerilor de afaceri în insolvenﬂæ etc.).
Analiza øi dupæ criteriul maturitæﬂii aratæ cæ portofoliul Fondului Român de Contragarantare are un risc de credit semni ficativ mai redus decât cel al totalitæﬂii IMM cu credite din
economie: NPL în cel din urmæ caz este de 22,6, respectiv
17,1% pentru finanﬂærile pe termen scurt, respectiv pe termen
mediu øi lung în decembrie 2011.
Disciplina la platæ a IMM contragarantate de Fondul Român de Contragarantare s-a deteriorat în ultima perioadæ,
dar nivelurile de risc ræmân gestionabile øi sub valorile medii
înregistrate la nivelul IMM din economie.
Douæ fenomene necesitæ o monitorizare mai atentæ: ● insolvenﬂa øi ● incidentele majore de platæ.
Anul 2011 marcheazæ o creøtere substanﬂialæ a numærului
de firme din portofoliul Fondului Român de Contragarantare
intrate în insolvenﬂæ. Pe ansamblu însæ acest fenomen s-a menﬂinut la valori foarte modeste, inclusiv în perioada de crizæ economicæ.
Incidentele majore de platæ (emitere de cecuri færæ acoperire, fraude etc.) necesitæ monitorizare mai atentæ, având în
vedere: ● creøterea rapidæ a acestor incidente din a doua parte
a anului 2011 øi ● legætura foarte strânsæ între capacitatea de
onorare a serviciului datoriei la bænci øi generarea de cætre
aceleaøi firme de incidente majore de platæ.
Imaginea de ansamblu a riscurilor din portofoliul de contragarantare al Fondului Român de Contragarantare aratæ o
capacitate foarte bunæ a instituﬂiei de a face faﬂæ eventualelor
evoluﬂii nefavorabile. Pierderile neaøteptate sunt acoperite întrun mod foarte confortabil de nivelul capitalurilor proprii, iar
pierderile aøteptate sunt considerate ca fiind moderate. ❑
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