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GARANTARE - CONTRAGARANTARE

Trendul de creştere al procesului de
contragarantare se menţine în ce priveşte
volumele şi în semestrul I al anului 2012, când
se înregistrează o mărire cu 40% a volumului
de contragaranţii acordate, comparativ cu
aceeaşi perioadă a anului 2011. Evoluţia din
punct de vedere numeric a acordărilor din
semestrul I al anului 2012 este însă uşor în
scădere din cauza tendinţei de concentrare a
datoriei pe un număr redus de IMM-uri.

Potrivit datelor FRC, până la sfârşitul lunii
iunie, numărul total al contragaranţiilor
acordate este de 12.681 contragaranţii, cu o
valoare totală în echivalent lei de 2.086
milioane de lei. 

Astfel, la sfârşitul semestrului I al acestui
an, numărul IMM-urilor susţinute de FRC
ajunsese la 8.173, iar numărul de locuri de
muncă susţinute ajunsese la 144.130. Totodată,
volumul de finanţări susţinute a ajuns în prima
jumătate a acestui an la 6.725 milioane de lei
(1.541 milioane de euro).

În primii doi ani de activitate, FRC a
acordat 9.644 de contragaranţii, numărul
acestora crescând de la 1.871 în anul 2010, la
7.773 în 2011. În ceea ce priveşte valoarea
contra garanţiilor, creşterea a fost de la 372
milioane de lei în 2010, la 1.063 milioane anul
trecut. În 2010, Fondul a susţinut garanţii de

1.403 milioane lei (325 milioane euro) pentru
1.635 de IMM, pentru ca anul trecut, aceste
cifre să crească la 3.443 milioane lei (796
milioane euro) pentru 7.172 de IMM.

Număr record de
contragaranţii în iunie

„Este de menţionat faptul că atât numărul,
cât şi volumul contragaranţiilor acordate în luna
iunie 2012 reprezintă nivelul maximului istoric
acordat lunar. În activitatea desfăşurată până în
prezent, fondurile de garantare şi Fondul Român
de Contragarantare s-au implicat activ în
susţinerea IMM-urilor care, ca efect al crizei
financiare, se confruntă cu o puternică deca -
pitalizare şi lipsă de lichidităţi necesare des -
făşurării activităţii curente, pe fondul înăspririi
condiţiilor de finanţare şi al aversiunii la risc a
băncilor, care se menţine încă ridicată”, a
declarat Olga Călin, şef serviciul Risc din FRC.

În ceea ce priveşte distribuţia pe tipurile de
finanţări susţinute, dacă în anul 2010, în
portofoliul FRC erau 78 de contragaranţii
aferente cofinanţărilor din fonduri europene
(reprezentând 9% din volumul contra garan -
ţiilor), în anul 2011 numărul acestora a crescut
la 436 contragaranţii (reprezentând 13% din

volumul contragaranţiilor), iar trendul de
creştere se menţine şi în primul semestru al
anului 2012, 

„În primul semestru al acestui an au fost
acordate 262 de contragaranţii aferente cofi -
nanţărilor din fonduri europene, reprezentând
14% din volumul acordat în semestru, ceea ce
reprezintă o creştere cu 77% din punct de
vedere numeric şi 62% din punct de vedere
valoric faţă de primul semestru al anului 2011.
În concluzie, această categorie de contra -
garanţii a înregistrat în semestrul I din 2012 o
creşterea mai rapidă decât întregul portofoliu”,
a declarat Ioan Hidegcuti, preşedintele FRC.

Prin intermediul produselor de contra -
garantare dezvoltate până în prezent, Fondul de

REZULTATE EXCELENTE LA ŞASE LUNI

Volumul contragaranţiilor 
acordate de FRC a crescut cu 40%
Fondul Român de Contragarantare demonstrează încă o dată faptul că este una dintre puţinele entităţi care 
e angajată în mod real în activitatea de sprijinire a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. Iar cifrele nu mint niciodată:
volumul contragaranţiilor acordate de Fondul Român de Contragarantare (FRC) întreprinderilor mici şi
microîntreprinderilor este în creştere în prima jumătate a acestui an, deşi ritmul creditării a scăzut.

Indicator Total 2010 Total 2011 SEMI/2012 Total
Volum contragaranţii (mil. lei) 373 1063 650 2086
Nr. contragaranţii 1871 7773 3037 12681
Nr. IMM susţinute 
(cumulat la sf. perioadei) 1635 7172 8173 8173
Nr. locuri de muncă susţinute (cumulat la sf. perioadei) 46500 126400 144130 144130
Volum finanţări susţinute (mil. lei) 1403 3443 1879 6725
Volum finanţări susţinute (mil. euro) 325 796 420 1541

Ioan Hidegcuti,
Pre[edintele Fondului Romån 
de Contragarantare
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Contragarantare a susţinut diferite categorii de
întreprinderi: IMM-uri cu istoric de func ţionare
– 11.333 contragaranţii (reprezentând 91,7%
din volumul contragaranţiilor acordate), start-
up-uri – 1.009 contragaranţii (7,9% din
volumul contragaranţiilor acordate), între -
prinzători debutanţi – 274 contragaranţii (0,4%
din volumul contragaranţiilor acordate) şi
producători agricoli – 65 contragaranţii (0,3%
din volumul contragaranţiilor acordate).

În termeni structurali, ca număr de con -
tragaranţii, microîntreprinderile reprezintă
52% din portofoliul contragaranţiilor acordate
în prima jumătate a anului, întreprinderile
mici 38%, iar întreprinderile mijlocii 10%. Ca
volum, întreprinderile mici reprezintă 44% din
contragaranţiile acordate de FRC, micro -
întreprinderile 31%, iar întreprinderile
mijlocii 25%.

Creşte accesul la finanţare
„Se remarcă faptul că prin activitatea de

contragarantare desfăşurată până la sfârşitul
lunii iunie, principalele beneficiare ale contra -
garanţiilor acordate sunt microîntreprinderile
– 52% din numărul total de contragaranţii – ,
urmate de întreprinderile mici – 38% din
numărul total – şi întreprinderile mijlocii
(10%). Dacă analizăm ponderile deţinute de
primele două categorii de IMM în volumul
contra ga ranţiilor acordate, clasamentul se
inversează, fapt explicat de nivelul mai mic al
finanţărilor şi implicit al contragaranţiilor de
care beneficiază microîntreprinderile. Se
susţine astfel faptul că sistemul de contra -
garantare instituit de FRC a contribuit la
creşterea accesibilităţii la finanţări a micro -
întreprinderilor şi întreprinderilor mici,
categorii de IMM-uri, care, de regulă, sunt cele
mai afectate de barierele existente în procesul
de finanţare şi creditare”, ne-a declarat Olga
Călin, şefa Serviciului Risc, din cadrul FRC.

Clasificarea pe cele trei categorii s-a făcut
ţinând cont de numărul de salariaţi – micro -
întreprindere cu până în 10 salariaţi, între -
prinderi mici cu 10-50 salariaţi, întreprinderi
mijlocii cu 50-249 de salariaţi.

Sectorul IMM este important atât pentru
economie, cât şi pentru sectorul financiar. Acest
sector produce 50,4% din valoarea adăugată
generată de companiile nefinanciare, angajează
61% din salariaţii acestora şi deţine 71% din

creditele acordate de bănci. Totodată, 21% din
numărul de IMM active îşi finanţează acti -
vitatea prin credite de la bănci şi IFN, autohtone
sau străine, rolul pentru economie al acestor
firme menţinându-se ridicat. Pe de altă parte,
IMM care nu apelează la credite con tribuie cu
20% la VAB şi angajează 25% din salariaţii din
economie.

În ceea ce priveşte tipurile de finanţări,
toate cele trei categorii de IMM-uri au apelat la
garanţiile fondurilor de garantare şi respectiv la
contragarantare pentru a putea contracta fi -
nanţări preponderent pentru activitatea curentă
şi mai puţin pentru cea investiţională, dar este
de remarcat faptul că întreprinderile mici au
manifestat o preocupare mai mare pentru
activitatea investiţională.

În funcţie de vechimea IMM-urilor benefi -
ciare, au fost susţinute toate categoriile de
întreprinderi: 10% dintre contragaranţii au fost
acordate pentru start-upuri, 48% între -
prinderilor cu vechime între 3-10 ani şi 42%
pentru susţinerea întreprinderilor cu peste 10
ani de activitate.

În funcţie de intervalele de scadenţă, 72%
din contragaranţii au fost acordate pentru
finanţări pe termen scurt (sub 1 an), 22% pentru
finanţări pe termen mediu (1-5 ani) şi doar 6%
pentru finanţări pe termen lung (peste 5 ani).
Este de reţinut faptul că dintr-un total de 10.571
contragaranţii aferente capitalului de lucru, o
pondere importantă, respectiv 16%, sunt
acordate pe termen mediu. 

Sprijin pentru IMM 
cu activitate comercială

O analiză a distribuţiei pe zonele geo -
grafice a volumului de contragaranţii relevă
ponderea cea mai ridicată a IMM-urilor
beneficiare din Bucureşti şi Ilfov. Este o
reflectare a stadiului dezvoltării economico-
geografice a României dominate de zona
Bucureşti şi judeţul Ilfov, care înregistrează cel
mai mare număr de IMM la nivel naţional, cel
mai mare volum al investiţiilor străine directe
din România, o structură economică în care
domină sectorul serviciilor, precum şi un
important sector al industriei prelucrătoare. 

Potrivit datelor FRC, predominant au fost
susţinute IMM-uri cu activitate comercială
(40%), urmate de cele ce desfăşoară activităţi
industriale (24%), de cele din domeniul ser -
viciilor (18%) şi construcţiilor (16%). Această
distribuţie s-a menţinut relativ constantă în
perioada 2010-semestrul I 2012; este de
menţionat însă o uşoară tendinţă de reducere a
ponderii volumului de contra garanţii acordate
în favoarea entităţilor activând în domeniu
industrial (27% în 2010, 24% în 2011 şi 23% în
2012), concomitent cu foarte uşoare creşteri
pentru domeniile construcţiilor şi industriei
extractive.

Portofoliul de contragaranţii al FRC diferă
de structura creditării pe economie fiind
concentrat către firmele din comerţ şi are o
expunere redusă asupra firmelor din agri -
cultură, dată fiind implementarea Normei
specifice începând cu a doua jumătate a anului
2011. 

Fondul contragarantează într-un procent de
până la 80% din valoarea unei garanţii, ga -
ranţiile aferente creditelor, scrisorilor de
garanţie bancară şi altor instrumente destinate
finanţării investiţiilor, finanţării ciclului de
exploatare, cofinanţării proiectelor finanţate din
fonduri structurale, finanţării proiectelor
inovative, de cercetare-dezvoltare, pentru
mediu şi ale tinerilor antreprenori. Prin  con tra -
garantare, mecanism care preia o parte din
riscul de credit asumat de fondurile de ga -
rantare la acordarea de garanţii în favoarea
IMM, FRC acordă acestora din urmă ajutoare
de minimis, exprimate ca echivalent subvenţie
brută al contragaranţiilor.

Norel Moise

Olga C\lin, 
{ef serviciul Risc din FRC


