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CONTRAGARANTAREA - instrument financiar
care reduce costul creditarii pentru IMM si riscul finantatorului

Fondul Roman de Contragarantare - FRC
- context si activitate Context:

•
–
–

•

Astfel, FRC este:
–

–

•

sectorul IMM este un domeniu de interes strategic pentru Romania
accesul la finantare este una din parghiile majore in dezvoltarea si consolidarea acestuia
institutie financiara specializata, organizata ca societate comerciala pe actiuni, in care Statul
Roman detine 68% din actiuni (acum prin MFP, initial Min.Economiei), si FPP - Fundatia PostPrivatizare care detine 32% din actiuni. Capitalul este de aprox.100 mil.euro ;
cu biect unic de activitate : contragarantia, acordata garantiilor emise de fondurile de garantare
la creditele bancare solicitate antrepreonri/IMMuri; FRC acopera pana la 80% din garantiile
fondurilor partenere; FRC nu lucreaza direct cu IMM urile sau cu antreprenorii.

FRC - generator de beneficii pentru IMM în mecanismul GARANTARECONTRAGARANTARE:
–
reduce costul garantarii, implicit a costului finantarii pentru IMM/antreprenor
–
creste gradul de creditare al institutiilor financiar-bancare

Resurse publice în sprijinul IMM
Aspecte pozitive ale contragarantarii:
– pentru beneficiari: fluenta procesului de acordare a garantiei si contragarantiei la
finantarea solicitata, in care s-a redus la minim birocratia.
- relansare proiect comun de sprijinire a IMM-urilor: FNGCIMM si FRC – octombrie
2016 de cand a fost posibila deja acordarea de garantii contragarantate la creditele
bancare pentru întreprinderile mici si mijlocii.
• Putem spune ca asistam, de zilele acestea, si la reluarea/reoperationalizarea
mecanismului garantare – contragarantare prin Programul START-UP NATION
• Ajutorul de stat - avantajele pe care le prezinta regulamentele comunitare privind
ajutorul de minimis, considerat de normele europene ca fiind cel mai putin
distorsionant pentru concurenta si, ca atare, furnizabil în conditii simplificate si
flexibile fata de alte forme de ajutor - utilizarea lui pe scara larga de catre fondurile
de garantare si contragarantare din UE.
Exista limite si provocari pentru un business sustenabil - Aspectul privind sustenabilitatea
FRC este un element cheie si avem o viziune de recalibrare institutionala comunicata
actionarilor si altor stakeholderi institutionali .

Bune practici si activitate organizatii
similare din Europa
•
•

In Europa sunt institutii similare FRC/FNGCIMM private, publice si mixte
AECM – Asociatia Europeana a Institutiilor de garantare si contragarantare:
•
•
•

•

Din 2016, FRC detine pozitie de membru in Bordul AECM = implicarea activa si
prezenta la dezbaterile profesionale si actiunilor de lobby:
•
•
•

•

un important partener de dialog al institutiilor UE
o platforma de schimb de bune practici
un for profesional în care se abordeaza tendintele pietei, nevoile clientilor si se
creaza grupuri de lucru pentru a gasi solutii la provocarile economice actuale.

Adecvarea/reforma institutionala si urmarirea evolutiei pietii financiare;
Inovarea in zona produselor si serviciilor de garantare si contragarantare;
Sustinerea mai consistenta a capitalului autohton

Exemple de institutii similare si surse de bune practici pentru FRC:
•

SPGM – Portugalia, Polonia (Initiativa MIKRO); Statul Sloven -The Slovene Entreprise
Fund; CERSA – Spania; Assoconfidi – Italia este singura institutie membra AECM care
dezvolta scheme nationale de contragarantare private.
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