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Impactul implementarii Uniunii Bancare
Europene asupra creditarii IMM-urilor (I)

� Aplicarea cerintelor de capital din cadrul Basel III duce 
la restrangerea creditelor acordate IMM-urilor, daca
bancile nu reusesc sa atraga capital (acestea sunt
nevoite sa isi micsoreze portofoliul de active purtatoare
de risc). 

� Totusi, Basel III permite utilizarea de colateral
si substitute de colateral cum ar fi garantiile
guvernamentale pentru a reduce ratele de risc
asociate expunerilor fata de IMM-uri.
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Impactul implementarii Uniunii Bancare
Europene asupra creditarii IMM-urilor (II)

• IMM-urile din Uniunea Europeana depind de finantarea din
credite in mare masura (80% din nevoile de finantare sunt
asigurate din credit).

• Acestea sunt impactate mai puternic de aplicarea Basel III decat
cele din SUA, de exemplu, a caror dependenta de creditare
bancara este mult mai redusa (24% din nevoile de finantare).

• IMM-urile au un rol determinant in economia Uniunii Europene
(23 de milioane IMM-uri, reprezentand 99% din total 
intreprinderi), iar restrangerea accesului acestora la creditare ar
afecta cresterea economica si nivelul de ocupare a fortei de 
munca. 

• Aceasta realitate a determinat Comisia Europeana sa solicite
Autoritatii Bancare Europene sa analizeze posibilitatea reducerii
ratei de risc a expunerilor catre IMM-uri, conform propunerii
Parlamentului European.
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Impactul implementarii Uniunii Bancare
Europene asupra creditarii IMM-urilor (III)

� Astfel, pentru a usura creditarea IMM-urilor in UE, 
CRR reduce riscul nominal pe care bancile il asociaza
creditelor, respectiv cerinta de capital pentru
expunerile din credite catre IMM-uri, prin aplicarea
unui factor de sprijin («support factor») de 
0,7619, cu conditia ca autoritatile de supraveghere sa 
verifice periodic evaluarea corecta de catre banci a 
expunerilor fata de IMM-uri. 

� Pentru aplicarea acestei facilitati, institutiile de credit
trebuie sa utilizeze efectiv capitalul eliberat prin
aplicarea factorului de sprijin pentru imbunatatirea
conditiilor de creditare a IMM-urilor si pentru a 
furniza un flux adecvat de credite catre economia reala. 
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Concluzii: 
•implementarea Uniunii Bancare este de natura
sa afecteze negativ creditarea IMM-urilor
•Exista solutii de atenuare a impactului negativ: 

• majorarea capitalului bancilor;
• acoperirea riscului de creditare prin

garantii guvernamentale;
• utilizarea factorului de sprijin (cu 

respectarea conditiilor de aplicare).

Impactul implementarii Uniunii Bancare Europene
asupra creditarii IMM-urilor
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Evolutia IMM-urilor in Romania – perspective de 
crestere (I)

� Evolutia IMM-urilor in Romania – date din Raportul anual privind
IMM-urile din Europa, 2013, Comisia Europeana
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Evolutia IMM-urilor in Romania – perspective de 
crestere (II)

� Potentialul de crestere a IMM-urilor in Romania
� In Romania, numarul de IMM-uri la 1000 locuitori

reprezinta jumatate din media UE - 28. 
� Doar 19,4% din totalul IMM-urilor existente in 

Romania au introdus inovare de produs sau de 
proces, principala sursa de competitivitate a IMM-
urilor din Romania reprezentand-o costurile
scazute.

� IMM-urile detin aproape 2/2 din totalul locurilor
de munca din Romania, insa competitivitatea
acestora este afectata de utilizarea unor tehnologii
si echipamente cu durata de viata depasita si, in 
general, energofage.
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Cresterea IMM-urilor in Romania – instrumente
de sustinere (I)

� Comisia Europeana a adoptat Comunicarea COM (2013) 
759 final, cu titlul „Planul de Actiune pentru 
Antreprenoriat 2020 – Redemararea spiritului 
antreprenorial in Europa”

� Planul de actiune se bazeaza pe 3 piloni, respectiv:
� Pilonul I - Dezvoltarea educatiei antreprenoriale si 

a formarii profesionale pentru sprijinirea cresterii 
economice si a crearii de noi societati comerciale

� Pilonul II - Crearea unui mediu de afaceri favorabil 
pentru intreprinzatori prin eliminarea obstacolelor 
din 6 domenii cheie

� Pilonul III - Dinamizarea culturii intreprenoriale
prin utilizarea modelelor si a anumitor grupuri tinta.
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Cresterea IMM-urilor in Romania – instrumente
de sustinere (II)

� Pilonul II – are drept obiectiv eliminarea obstacolelor 
din 6 domenii cheie:

� Accesul la finantare  
� Acordarea de sprijin pentru intreprinzatori in 

etapele de dezvoltare ale afacerii;
� Promovarea de noi oportunitati de afaceri in era 

digitala 
� Transferul afacerii
� Procedurile privind falimentul si oferirea unei a 

doua sanse pentru intreprinzatorii de buna 
credinta

� Reducerea poverilor administrative
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Cresterea IMM-urilor in Romania – instrumente
de sustinere (III)

� Pilonul II - Accesul la finantare:
� CE se angajeaza sa finanteze programele prin care se 

dezvolta o piata pentru micro-creditare in 
Europa, prin intermediul unor initiative cum sunt 
JASMINE si sa puna la dispozitia statelor membre 
resurse pentru micro-credite prin intermediul ESF si 
ERDF. 

� Statele membre sunt invitate sa evalueze legislatia 
nationala de creditare in scopul facilitarii unor 
forme noi sau alternative de creditare si sa utilizeze 
fondurile structurale pentru a crea scheme de 
micro-creditare, in contextul prioritatilor ESF si 
ERDF.
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Cresterea IMM-urilor in Romania– instrumente
de sustinere (IV)

� Programele cu finantare din bugetul de stat de derulat in 2014 
(expresie a Planului de actiune Antreprenoriat 2020)
� Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul

tinerilor si facilitarea accesului la finantare
� Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de 

comercializare a produselor si serviciilor de piata - COMERT 
SERVICII

� Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM -
FEMEIA MANAGER

� Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii
microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri - TINERI 
DEBUTANTI

� Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si 
artizanatului - MESTESUGURI SI ARTIZANAT

� Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de 
incubatoare tehnologice si de afaceri - INCUBATOARE
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Cresterea IMM-urilor din Romania –
instrumente de sustinere (V)

� Proiecte de programe cu finantare din bugetul de stat 2014 -
2020
� Programul national multianual pentru stimularea crearii, dezvoltarii

si promovarii brandurilor sectoriale, sub-sectoriale si de produs
� Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii
� Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea

dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

� Programe de finantare cu accesarea de fonduri europene 2014 
- 2020 
� Programul Operational Regional (POR) 
� Programul Operational Competitivitate (POC)
� Programul National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR)

*Se preconizeaza introducerea instrumentelor financiare pentru IMM –uri de forma schemelor de grant, 
schemelor de garantare, schemelor de capital de risc
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Concluzii: 
•la nivelul UE, cresterea IMM-urilor reprezinta o 
prioritate;
•perspectivele privind evolutia IMM-urilor din Romania 
sunt pozitive;
•cresterea IMM-urilor este sustinuta prin programe
finantate de la bugetul de stat si prin programe de 
finantare din fonduri europene;
•bancile vor continua sa sustina IMM-urile prin
creditare.

Cresterea IMM-urilor din Romania



CEC Bank – partener al IMM-urilor (I)

Cresterea soldului creditelor acordate de CEC Bank in comparatie cu sistemul bancar, 
in perioada 2007 - 2013
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Sursa informaŃiilor:  Raportarea statistică BNR “BilanŃul Monetar”. 



CEC Bank – partener al IMM-urilor (II)
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CEC Bank  - partener al IMM-urilor (III)

Credite acordate
in cadrul

Programului
romano-elvetian

Credite acordate
din surse

atrase de la BEI

Credite acordate
din surse

atrase de la BDCE

Credite de investitii Linii de Credit
Credite pentru

achitarea datoriilor
la bugetul de stat

Credite pentru
finantarea stocurilor

Credite pentru
activitati de leasing

Credite pentru
achizitie teren destinat

activitatilor agricole
Credite APIA

Credite acordate in cadrul unor Programe cu finantare externa

Alte tipuri de credite acordate de Banca

Credite acordate
pentru accesarea

de fonduri europene
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CEC Bank  - partener al IMM-urilor (IV)
Credite de investitii pentru IMM-uri acordate in

cadrul Programului Romano-Elvetian

Destinatie

Clienti eligibili

Durata de creditare

Valoare credit

Realizarea de investitii in vederea dezvoltarii 
afacerilor – efectuarea cheltuielilor in conformitate 
cu planul de investitii, respectiv achizitionarea de 
active fixe corporale si necorporale

IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, care 
sunt autorizate sa desfasoare cel putin una din 
activitatile eligibile in cadrul Programului 
(productie – coduri specifice /servicii medicale / 
turism / comercializarea sistemelor si 
echipamentelor specifice economisirii de energie 
si a celor care utilizeaza resurse de energie 
regenerabile)

Maxim 5 ani, cu posibilitatea de a opta pentru o 
perioada de gratie de maxim 1 an

Maxim 85% din valoarea totala a proiectului, pana
la maxim 366.160 LEI (echivalent 100.000 CHF)
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Minim 15% din valoarea totala a proiectului

Garantie emisa de FNGCIMM pentru maxim 80% din 
valoarea creditului, bunuri ce urmeaza a fi 
achizitionate in cadrul Programului si/sau orice 
garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de 
Banca
ROBOR 6M + 1,00 p.p.
Valoarea ROBOR 6M incepand cu data de 03.01.2014 
este de 2,93%

• comision de administrare credit: 0,50% perceput 
din valoarea creditului, retinut la tragerea acestuia 
(utilizare)
• comision analiza: 0%
• comision de acordare: 0%
• comision rambursare anticipata: 0%

19

Contributie proprie

Garantii

Dobanda

Comisioane

CEC Bank – partener al IMM-urilor (V)
Credite de investitii pentru IMM-uri acordate in

cadrul Programului Romano-Elvetian
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CEC Bank – partener al IMM-urilor (VI)
-

Linii de Credit acordate in baza OUG 92/2013

Destinatie

Clienti eligibili

Durata de creditare

Valoare credit

Finantarea capitalului de lucru. 

Linia de credit nu va putea fi utilizata pentru refinantarea 
altor credite in derulare ale beneficiarului

IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, care:
• au cel putin 3 ani de la infiintare, au realizat bunuri si/sau 
servicii si au intocmit bilanturi contabile in ultimele doua 
exercitii financiare consecutive incheiate;
• inregistreaza profit din exploatare in ultimul exercitiu 
financiar incheiat;
• nu inregistreaza restante la bugetul general consolidat.

Maxim 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii o singura 
data pe o perioda de maxim 12 luni, in vederea rambursarii 
liniei

Maxim 5.000.000 lei/IMM, stabilita in functie de ciclul
de activitate, de capacitatea de rambursare a clientului si de 
alte angajamente sub forma unor linii de credit pe care le 
are in derulare.
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Nu se solicita

Garantie emisa de FNGCIMM pentru maxim 50% din 
valoarea creditului, dar nu mai mult de 2.500.000 lei/IMM 
si orice garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de 
Banca

ROBOR 3M + 2,50 p.p.
Valoarea ROBOR 3M incepand cu data de 03.01.2014 este 
de 2,33%

• comision de administrare credit: 0,04% perceput lunar, 
aplicabil la valoarea initiala a liniei
• comision analiza: 0%
• comision de acordare: 0%
Alte comisioane:
• de evaluare a bunurilor admise in garantie
• prima de garantare FNGCIMM
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CEC Bank – partener al IMM-urilor (VII)
Linii de Credit acordate in baza OUG 92/2013

Contributie proprie

Garantii

Dobanda

Comisioane
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Maxim 100.000 euro, in echivalent lei

•SRL-D pe durata nedeterminata; 
•pana la 9 angajati si cifra de afaceri anuala neta/active totale 
de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
•infiintata de un intreprinzator debutant/cel mult 5 
intreprinzatori debutanti asociati (pana in 35 de ani, la primul
demers antreprenorial);
•administrata de asociatul unic/ de unul sau mai mulţi 
administratori dintre asociaţi;
•obiect de activitate: cel mult 5 (cinci) grupe CAEN. 
Investitii (active corporale si necorporale)
Maxim 60 luni
Maxim 12 luni
ROBOR 3M + 3,00 p.p.  (Valoarea ROBOR 3M incepand cu 
data de 03.01.2014 este de 2,33%)

Garantie FNGCIMM (max. 80% din valoarea creditului, 
maxim 80.000 euro, in echivalent lei) + Ipoteca pe bunurile 
achizitionate in cadrul Programului
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CEC Bank – partener al IMM-urilor (VIII)
Credite SRL-D

Valoarea creditului

Beneficiari eligibili

Obiect credit
Perioda de creditare
Perioada de gratie
Dobanda

Garantii
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CEC Bank – partener al IMM-urilor (IX)

Consultanta pentru IMM-uri
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Concluzie : 

IMM-urile pot gasi in CEC Bank un partener
pentru finantarea activitatii lor, cu o gama
variata de instrumente de creditare, inclusiv
cele in sustinerea/implementarea programelor
guvernamentale

CEC Bank – partener al IMM-urilor
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Vamultumim!

Mirela Iovu
Vicepresedinte CEC Bank 


