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CONTRAGARANTAREA - instrument financiar

care reduce costul creditării pentru IMM şi riscul finanţatorului



Provocările actuale ale pieței financiar-bancare

� Creștere modestă  a creditului neguvernamental

� Politicile restrictive de creditare, reorganizare patrimonială la nivelul băncilor, 

Basel III, politica de risc suveran

� Deteriorarea disciplinei la plată a debitorilor beneficiari de credite 

� Impactul fenomenului de insolvență şi efectele lipsei de încredere în 

parteneriate

� Contagiunea efectului de dezintermediere financiară la nivel european şi lipsa 

de servicii complementare finanțării (educație, business mentoring, etc)

� Identificarea surselor complementare de finanțare (co-finanțare, private equity 
market,  vehicule financiare, etc.)



Resurse publice în sprijinul sectorului IMM (1/2)

Politici

�Reducerea dobânzii de politică 

monetară și a rezervelor minime 

obligatorii – măsura BNR de relansare 

a creditării

�Strategia guvernamentală pentru 

dezvoltarea sectorului IMM și a 

mediului de afaceri – Orizont  2020.

Acţiuni - Obiective

�Realizarea unor programe şi 

proiecte care să vizeze crearea de noi 

locuri de muncă

�Crearea de start-up-uri şi spin-off-
uri, sprijinirea IMM inovatoare, 

creşterea competitivităţii IMM 

autohtone şi a capacităţii acestora de 

a se internaţionaliza

�Dezvoltarea componentei de 

antreprenoriat social.



Instrumente, produse şi servicii

� Instrumente: garantare și contragarantare

� Educație financiară și business coaching / mentoring

� Hub-uri pentru antreprenori şi microîntreprinderi, platforme de informare/ 

consiliere/ formare on-line

� Vehicule investiționale adecvate

Resurse publice în sprijinul sectorului IMM (2/2)



Contragaranția – instrument financiar european cu 

impact pozitiv pentru creşterea economică

� Statele europene susţin accesul la finanţare al IMM prin intermediul 
produselor de contragarantare

� Calitatea portofoliilor de credite şi garanţii sunt benefic influenţate de 
contragaranțiile asociate acestora

� Contragarantarea:

1. - unicul mecanism care asigură reducerea costurilor finanţării

2. - o garanţie expresă, irevocabilă şi necondiţionată acordată la solicitarea 

fondului de garantare 

3. - instrument financiar activat în interesul beneficiarului final - IMM



Contragarantarea în România, în cifre

� 21.985 contragaranții acordate, în valoare de 3.923 mil. lei;

� Prin mecanismul agregat realizat împreună cu fondurile de garantare, au fost 

susținute 10.500 de IMM, constituind cca. 178.200 locuri de muncă, nou 

create sau menținute;

� Volumul finanțărilor susținute este de 11.856 mil. lei;

� Ajutoarele de minimis acordate prin mecanismul contragarantării este de 

85,97 mil. lei.



Principiile acordării contragaranțiilor

� Tratament nediscriminatoriu al beneficiarilor

� Transparența procesului

� Eficiență în utilizarea fondurilor publice

� Dispersia riscului

� Sprijinirea prioritară a absorbției fondurilor europene

� Intervenție ulterioară a FRC

� Repartizare proporțională

� Adaptare permanentă a instrumentelor de contragarantare la piața 

financiară şi nevoile IMM-urilor



Produse Contragarantare
Procent Maxim

Investiții Capital de lucru

Microfinantare 80% 80%

Start-up si SRL-D 80% 60%

Susținerea proiectelor investiționale 60%

Susținerea accesului la finanțare activitate curenta 50%

Turism 80% 60%

Protecție Mediu 80% 50%

Fonduri Europene/Structurale 80% 70%

Cercetare dezvoltare si industrii creative 70% 60%

IT si Telecomunicații 80% 60%
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Reducerea de comision de garantare ca efect al 

contragarantării
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Perspective pe termen scurt

� Relansarea activității de contragarantare ca instrument de politică publică 

prin:

o Configurarea prioritizată a sprijinului acordat prin contragaranţii

o Încheierea de parteneriate cu fondurile de garantare, configurate pe 
domeniile prioritare susţinute

o Îmbunătăţirea continuă a procedurilor şi normelor de contragarantare

� Accesarea unor instrumente financiare inovative 

� Consolidarea mecanismului  de acordare a contragaranțiilor

� Extinderea și diversificarea obiectului de activitate

� Continuarea demersurilor pentru capitalizarea continuă a FRC



� Calibrarea mecanismului de garantare-contragarantare 

� elaborarea unui profil de risc de portofoliu 

� limitarea expunerilor pe sectoarele cu risc de neplată ridicat

� Sistem de rating intern al portofoliului de contragaranții 

� Parteneriate de colaborare

Perspective pe termen scurt

- perfecționarea mecanismelor de lucru



www.frcg.ro

office@contragarantare.ro


