Instituţie financiară specializată,
membră a Asociaţiei Europene a Societăţilor
Mutuale de Garantare (AECM) din anul 2010.

www.contragarantare.ro
OBIECT: Contragarantarea garanţiilor acordate IMM de fondurile de
garantare.

SCOP: Îmbunătăţirea accesului IMM la finanțare prin preluarea unei
părți din riscul asumat de fondurile de garantare.

Instrumente



Contragaranţia = angajament dedicat de
garantare:
expres,
irevocabil,
necondiţionat.

FRC contragarantează până la 80% garanţiile
acordate de fondurile de garantare.

Valoarea maximă a contragaranţiei

pentru un IMM nu va depăşi 1,2 mil. Euro,
respectiv 600.000 Euro pentru IMM active în
sectorul transportului rutier şi 45.000 Euro
pentru IMM active în producţia primară de
produse agricole sau echivalentul în lei al
acestei sume la data acordării contragaranţiei.

MECANISMUL
CONTRAGARANTĂRII

Activitatea de contragarantare
17.861 de contragaranţii acordate, din care 871 în 2013, în
valoare totală de 713 mil. €, din care 47 mil. € în 2013;
10.046 IMM susţinute de la înfiinţare până la sfârșitul lunii
aprilie 2013;
172.040 locuri de muncă* menţinute/nou create de la
înfiinţare până la sfârșitul lunii aprilie 2013;
1.041 de proiecte cofinanțate din fonduri europene au fost
contragarantate de FRC, de la înfiinţare până în prezent.
* Corespunzător aportului cumulat al finanţărilor, garanţiilor şi contragaranţiilor.

Sprijinul FRC pentru cofinanţarea
proiectelor finanţate din fonduri europene




2010 – 78 contragaranții – 9% din total,
2011 – 436 contragaranții – 13% din total,
2012 – 470 contragaranții – 12% din total.

În luna aprilie 2013, valoarea contragaranțiilor


acordate de FRC a fost cu 56% mai mare
decât perioada similară a anului 2012.
Numărul redus al contragaranțiilor acordate în TI/2013, cu 65% mai mic față de TIV/2012 și cu 79% față
de TI/2012, este consecința efectelor pe care continuă să le producă decizia CE de introducere în
procedură de pre-suspendare a unor părți din programele cofinanţate prin fondurile structurale ceea ce
a redus numărul proiectelor de investiții cofinanțate și contragarantate.

Sprijinul FRC pentru cofinanţarea
proiectelor finanţate din fonduri europene

Valoarea
finanțărilor cu
cofinanțare
europeană
contragarantate
este de 174
milioane euro.

5 finanțatori
concentrează 85% din
totalul celor 1.041
proiecte cofinanțate
din surse europene şi
contragarantate de
FRC.

Sprijinul FRC pentru cofinanţarea
proiectelor finanţate din fonduri europene

Principalele beneficiare ale cofinanțărilor din fonduri europene
contragarantate sunt microîntreprinderile, 24% fiind de tip start-up.

Sprijinul FRC pentru cofinanţarea
proiectelor finanţate din fonduri europene
În categoria microîntreprinderilor, cele din domeniul serviciilor dețin ponderea
cea mai mare, iar la celelalte două categorii, majoritatea contragaranțiilor au fost
acordate pentru IMM din industrie.

Politici anticiclice şi calitatea
mecanismului contragaranţiei
 Stimularea finanţării sectoarelor “tradables” – industria, agricultura şi a sectoarelor inovative, pentru
reindustrializarea României, pentru generarea de valoare adăugată mai mare şi pentru
îmbunătăţirea calităţii portofoliilor bancare;
 Îmbunătăţirea accesului la finanţare al IMM, prin politici adecvate unui comportament anticiclic,
menit să reducă costul finanţării;
 Echilibrarea structurii creditării sub aspectul monedei acordate;
 Structurarea procesului de recalibrare a politicilor bancare vizând acceptarea de colateral prin
acordarea unei ponderi mai mari garanţiilor contragarantate de FRC;
 Flexibilizarea politicilor de percepere a primelor de contragarantare, a primei zero de
contragarantare pentru IMM şi consacrarea faptului că a beneficia de credite în condiţii
contragarantate este un drept al antreprenoriatului IMM;
 Consolidarea procesului de alocare a plafoanelor maxime de 80% ale contragaranţiilor pentru
cofinanţarea proiectelor realizate din fonduri structurale (investiţii şi capital circulant), finanţarea
proiectelor de investiţii şi a microfinanţărilor contractate de microîntreprinderi.

Obiective, acţiuni şi măsuri strategice








Continuarea procesului de implementare a
mecanismelor şi instrumentelor de contragarantare
dezvoltate potrivit Strategiei FRC, în scopul facilitării
accesului la finanţare, promovarea proiectelor finanţate 
din fonduri europene şi a investițiilor, reducerea
costului creditării, menținerea şi dezvoltarea locurilor
de muncă.
Îmbunătăţirea cadrului normativ şi de reglementare a 
activităţii FRC vizând modernizarea şi diversificarea
domeniului său de activitate, adaptarea mai fidelă a
mecanismelor contragarantării la cerinţele pieţei,

mediului de afaceri precum şi la noile condiţii care
vizează politicile de risc şi prudenţialitate în sistemul
financiar-bancar.
Dezvoltarea capitalizării, consolidarea sustenabilă a

veniturilor FRC şi optimizarea costurilor în scopul
asigurării unui aport cât mai ridicat al FRC la acoperirea
angajamentelor de contragarantare asumate în

convenţiile încheiate cu fondurile de garantare
partenere.
Perfecționarea modalităților de promovare a
mecanismelor şi instrumentelor de operare pentru
consolidarea comportamentului anti-ciclic şi

conștientizarea de către mediul bancar şi de afaceri
reprezentat de IMM, asupra facilităților şi avantajelor
oferite de FRC în procesul accesului la finanţare.
Dezvoltarea de noi instrumente pentru IMM care
contribuie la reindustrializarea României, dezvoltarea
agriculturii, cercetării şi dezvoltării şi industriilor
creative.
Flexibilizarea facilităţilor oferite în procesul de acces la
finanţare a IMM pentru proiectele aflate în convergenţă
cu Strategia EUROPA 2020.
Iniţierea de parteneriate cu Fondul European de
Investiţii prin programele acestuia dedicate susținerii
microîntreprinderilor, microfinanțării etc., precum și cu
alte instituții financiare internaționale.
Dezvoltarea cooperării cu instituţii şi organisme de
garantare şi contragarantare din ţările membre UE și ale
AECM.
Perfecţionarea şi dezvoltarea unui sistem de servicii
informatice privind instrumente, mecanisme şi
consultanţă în domeniul contragarantării, garantării şi
accesului la finanțare a IMM.

Vă mulţumesc,
Bogdan Daniel Vişan,
Fondul Român de Contragarantare

