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INSTRUMENTELE FINANCIARE



CE SUNT INSTRUMENTELE FINANCIARE?

 Sprijină companiile prin intermediul împrumuturilor, garanţiilor,
investiţiilor de capital şi a altor mecanisme purtătoare de risc.

 Pot fi combinate cu asistenţă tehnică, subvenţii la dobândă sau
contribuţii la comisioanele de garantare în cadrul aceleiași
operaţiuni.



IMM INVEST

Sprijin solid pentru mediul antreprenorial acces la finanțare bancară.

2020 a fost o gură de oxigen pentru 25.000 de companii  2021 sperăm să fie anul
investițiilor

Pot fi accesate unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul
sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către
FNGCIMM în numele și contul statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice.

10 milioane de lei  - Valoarea maximă cumulată de care poate beneficia compania ta prin
acest program, atât pentru credite de investitii, cât și pentru credite de capital de lucru

90% - Garanția de stat acordată de FNGCIMM pentru aceste tipuri de credite
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Avantajele IMM INVEST
Obții lichidități pentru activitatea curentă a firmei sau fonduri pentru investiții

 Dobândă ZERO pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului
 ZERO comision de risc
 ZERO comision de administrare aferent garanției de stat pe toate perioada de creditare
 Dobânzi avantajoase: ROBOR 3M + max. 1,99% (credite de investitii) si ROBOR 3M + max.

2,45% (linii de credit/capital de lucru).

BENEFICIARI ELIGIBILI:
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Schema de ajutor de stat EXIMBANK

OBIECTIVE
 Oferă acces firmelor la finanțări acordate de bancile comerciale
 Dedicat firmelor impactate de pandemia COVID-19
 Asigură continuitatea afacerii prin acordarea de garanții pentru creditele de

investiții și pentru finanțarea activității curente.

BENEFICIARI ELIGIBILI:
 Companii mari
 IMM-uri cu cifra de afaceri de peste 20 de milioane lei

AVANTAJE:
 Garantii de 90% pentru creditele noi și 50% pentru creditele în derulare
 Costurile creditelor se negociază direct cu banca finanțatoare



Creditele cu garanție FEI

Realizate prin programul Inițiativa pentru IMM, finanțat de Uniunea Europeană prin
Fondul European de Dezvoltare Regională și Orizont 2020 și de către Fondul European
de Investiții și Banca Europeană de Investiții

BENEFICIARI ELIGIBILI: IMM-uri

AVANTAJE:
 60% - garanții pentru credite
 Dobânzi reduse și garanția FEI gratuită
 5 milioane de euro (sau echivalentul în lei) - limita maximă a creditului



INSTRUMENTELE FINANCIARE ÎN PNRR

Aproximativ 4% din totalul fondurilor PNRR va fi alocat către instrumente financiare

Impactul în economie
 Multiplicarea fiecărui euro investit prin mobilizarea unor fonduri private și

publice suplimentare. Prin instrumentele financiare finanțarea publică acționează ca
o parghie, care atrage finanțări private. În plus, crește și gradul de responsabilitate în
utilizarea fondurilor.

 Metoda tradițională cu finanțări nerambursabile este utilă, însă este dificil de măsurat
și de multiplicat impactul.

 Creșterea utilizării instrumentelor financiare aduce mai multă implicare din partea
sectorului privat  succesul va fi atins doar dacă toți actorii implicați
colaborează.



INSTRUMENTELE FINANCIARE ÎN PNRR

Instrumentele financiare vor fi derulate cu intermediari instituții financiare internationale 
(BEI, FEI și foarte probabil și BERD):

1. Garanții de portofoliu pentru solvabilitate – circa 400 milioane euro pentru IMM-uri și 
mid-caps care au nevoie de credite punte pentru depășirea crizei

2. Garanții de portofoliu pentru acțiune climatică – circa 100 milioane de euro pentru 
IMM-uri și mid-caps care vor să investeasca în retehnologizare

3. Instrument de capital de risc pentru IMM-uri  – circa 500 milioane euro pentru IMM-uri 
și mid-caps

4. Fond de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes –
circa 300 milioane euro pentru întreprinderi mari



BCR Școala de Business 
România are nevoie de antreprenori bine pregătiți
BCR ȘCOALA DE BUSINESS – cea mai mare platformă 
de educație antreprenorială

Peste 16.000 de utilizatori (antreprenori, manageri, 
profesori & studenți)

5 cursuri, peste 68 de materiale video și 65 de teste
 Management Financiar
 Succesul în vânzări
 Cum să fii un antreprenor mai bun
 Soluții inteligente pe timp de criză
 Sfaturi utile pentru finanțare BCR 



Mai ales în vremuri incerte
Credem că economia românească poate prospera 
doar cu ajutorul unor antreprenori bine informați

Ghiduri dedicate pentru antreprenori 
• La ce ne uităm când credităm
• Sfaturi utile pentru investiții
• Ghid IMM Invest
• Granturi pentru IMM-uri afectate de pandemie



Q&A
oanamihae la .bara@bcr. ro

www.bcrscoa ladebus iness . ro
www.bcr. ro

http://www.concursimperiulleilor.protv.ro/
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