70

bancheri
topurilefinmedia

IULIE-AUGUsT 2020

Măsurile de sprijinire a agriculturii
românești pot fi răspunsul așteptat
pentru relansarea economică
Interviu cu Alina TOMA, director general al Fondului de Garantare a Creditului Rural
FGCR, instituția care a fost înființată cu scopul de a garanta dezvoltarea durabilă și sustenabilă a agriculturii
românești, în parteneriat cu instituțiile finanțatoare, va continua să sprijine, mai ales în această perioadă dificilă,
fermierul român și, deopotrivă, sistemul bancar pentru gestionarea mai facilă a riscului de credit asociat
sectorului agricol. ”Cu toate că”, ne spune doamna Alina Toma, ”agricultura trece printr-o perioadă dificilă, nu
acest sector a reprezentat o vulnerabilitate pentru sistemul bancar. Cei 4%, rată de default, reprezintă o
realitate incontestabilă a solvabilității afacerilor din agricultură. Sunt și vești bune. interesul fermierilor români
pentru credite cu care să își finanțeze investițiile începe să intre pe o pantă ascendentă”.

Avem o ediție bilanțieră a revistei: cum a
evoluat portofoliul de credite garantate, în
primul semestru al anului 2020, raportat la
aceeași perioadă a anului 2019?

În total, volumul garanțiilor acordate de
FGCR în anul 2020 a înregistrat o creștere de
peste 50%, luând ca etalon primul semestru.
Această creștere este cu atât mai importantă cu
cât s-a structurat pe factorul esențial pentru
dezvoltarea agriculturii: investiția. Din totalul
garanțiilor acordate în semestrul analizat al
anului curent, 78,17% reprezintă garanții
destinate finanțărilor pentru investiții, iar
21,83% reprezintă garanții destinate creditelor
de producție/capital de lucru. De altfel, nu este
singurul parametru la care s-au înregistrat
creșteri. Volumul garanțiilor acordate în baza

OUG nr. 79/2009 a crescut cu peste 37% față
de perioada similară a anului trecut. Aceste
creșteri se datorează atât facilităților create la
nivelul FGCR (scăderea consistentă a
comisionului de garantare, optimizarea
fluxului de lucru, reducerea timpului de
răspuns), cât și creșterii interesului instituțiilor
financiar bancare pentru creditarea agriculturii.
Ce impact a avut actuala criză sanitară
asupra portofoliului de garanții acordate
clienților dumneavoastră?

Prin datele prezentate anterior, avem deja
conturat un tablou al evoluției portofoliului de
garanții acordate. N-aș vrea să-mi fie
considerată drept lipsă de modestie următoarea
afirmație, însă să știți că, în absența acestei

Volumul garanțiilor acordate în baza OUG nr. 79/2009
a crescut cu peste 37% față de perioada similară
a anului trecut. Aceste creșteri se datorează atât
facilităților create la nivelul FGCR, cât și creșterii
interesului instituțiilor financiar bancare pentru
creditarea agriculturii.

provocări globale, eram îndreptățiți să avem
așteptări mai mari. Judecând acum, funcție de
criza despre care ați pomenit, din păcate, în
ceea ce privește tot ansamblul socio-economic,
nu putem spune că ceea ce a fost mai greu a
trecut. Totuși, măsurile luate în prezent,
experiența solidă a sistemului financiar bancar,
care și-a demonstrat profesionalismul în
situații de criză, mă fac să cred cu tărie că vom
reuși să depășim în mare măsură și acest
obstacol.
Cum se simte, privind din unghiul
dumneavoatră de vedere, impactul crizei
sanitare asupra agriculturii și fermierilor?
A fost mai rău în 2008-2009?

În condiții de impredictibilitate a evoluției
crizei actuale ar fi riscant să mă hazardez în a
face o analiză comparativă care ar avea
pretenția de a fi pertinentă. Despre realitățile
unei perioade pot vorbi cu adevărat doar
istoricii. Când te afli în focul luptei poți să faci
anumite estimări necesare luării deciziilor
menite menținerii echilibrului și dezvoltării.
Privind retrospectiv, în România criza
economică a început să fie resimţită începând
cu anul 2009. Primele semne ale revenirii din
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semestru al acestui an, viziunea mai puțin
optimistă a bancherilor este îndreptățită. Aș
dori să mă refer exclusiv la domeniul în care
FGCR, în calitate de partener atât al
bancherilor, cât și al fermierilor, este implicat:
agricultura. Cu toate că, așa cum am
menționat, agricultura trece printr-o perioadă
dificilă, nu acest sector a reprezentat o
vulnerabilitate pentru sistemul bancar. Cei 4%,
rată de default, reprezintă o realitate
incontestabilă a solvabilității afacerilor din
agricultură. Sunt și vești bune. Interesul
fermierilor români pentru credite cu care să își
finanțeze investițiile începe să intre pe o pantă
ascendentă. Deopotrivă, bancherii, oameni
pragmatici, au manifestat, din ce în ce mai
pregnant în ultima perioadă, o deschidere
accentuată pentru creditarea acestei ramuri
economice. În concluzie, temerea adusă în
discuție de dumneavoastră, la modul general,
poate fi legitimă. În ceea ce privește creditele
garantate de FGCR, țin să asigur toți partenerii
că suntem pregătiți să răspundem cu maximă
celeritate tuturor solicitărilor. FGCR este
instituția care a fost înființată cu scopul de a
garanta dezvoltarea durabilă și sustenabilă a
agriculturii românești, în parteneriat cu
instituțiile finanțatoare. Suntem și vom fi aici
pentru a sprijini, mai ales în această perioadă
dificilă, fermierul român și, deopotrivă,
sistemul bancar pentru gestionarea mai facilă
a riscului de credit asociat sectorului agricol.
criză au apărut după anul 2011, când
agricultura a contribuit la creşterea economică.
Criza de atunci a readus consumul de produse
românești, de legume şi conserve din legume
în 2009 la un nivel de 50% din consumul total,
faţă de 42,5% în 2004 şi circa 40% în 2008. Ce
concluzie tragem de aici? Că, în perioade de
criză, consumatorul se orientează spre
producția internă, spre micul producător.
Observ că, tot mai des, se face referire la o
eventuală criză alimentară. Dacă ar fi așa,
atunci, vârful de lance l-ar constitui fermierul
român care are capacitatea demonstrată de a
performa chiar și în condiții mai puțin
favorabile. Așadar, nu pot spune că va fi mai
rău sau mai bine față de criza anterioară, însă
măsurile de sprijinire a agriculturii românești
pot fi răspunsul așteptat pentru relansarea
economică.

Mulți bancheri se tem că, odată
cu anul 2021 va veni și o explozie a
neperformanței creditelor. Cum arată
proiecțiile dumneavoastră pe structura
de clienți actuală? Unde credeți că va
ajunge raportul plăți efectuate-garanții
acordate, aflat la momentul acesta la
un confortabil 4%.

Într-adevăr este legitimă preocuparea
bancherilor. Sistemul financiar bancar în
perioadă de criză este supus unei presiuni
majore, fiind un factor esențial în păstrarea
echilibrului macro-economic. Și agricultura
românească trece printr-o perioadă extrem de
dificilă, atât din cauza pandemiei de COVID19, cât și din cauza unei secete fără precedent.
Când economii consolidate, performante,
înregistrează contracții de peste 25% în primul

Ce planuri aveți pentru cel de-al doilea
semestru din 2020, unul care va fi, se pare,
tot în zodia coronavirusului?

Zodia coronavirusului.... Adică a treisprezecea zodie? M-ați făcut să zâmbesc. Să vă
spun ceva, să ne mai relaxăm un pic. Pentru
mine cifra 13 este benefică. Sunt născută întro zi de 13. Acum, schimbând registrul, experiența celor câteva luni parcurse sub presiunea
acestei noi realități, mă face să privesc cu
speranță și încredere către următoarea
perioadă. Pandemia COVID, care reprezintă
factorul declanșator al crizei economice
actuale, a venit să confirme, dacă mai era
nevoie, necesitatea vitală a protejării celei mai
importante resurse economice, resursa umană.
Încă de la începutul crizei sanitare am luat
toate măsurile pentru impunerea unor reguli și
respectarea lor cu strictețe pentru protejarea
tuturor membrilor echipei noastre. Când este
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subvențiilor europene. În ceea ce privește
absorbția fondurilor europene, dar și a
finanțărilor viitoare ce vor fi disponibile,
FGCR va continua să-și îndeplinească rolul
avut și demonstrat de la înființare și până în
prezent, respectiv acela de a facilita accesul
fermierilor la aceste fonduri și de a contribui
astfel la dezvoltarea spațiului rural românesc.
Suntem un factor deteminant în materializarea
oportunităților financiare derivate din apartenența României la spațiul european. Ca o
expresie a recunoașterii contribuției FGCR în
context european, menționez apartenența
instituției la Asociația Europeană de Cauționare Mutuală (AECM), un organism ce
reunește instituțiile de garantare cu rol determinant la nivel european.
Cu ce rezultate considerați că o să încheiați
exercițiul financiar al anului 2020 și ce
sperați de la 2021?

Majoritatea investițiilor din agricultură finanțate cu
credite acordate de instituțiile finanțatoare cu garanția
FGCR s-au constituit în afaceri de succes. Căutăm
soluții de a fi cat mai aproape de beneficiari pentru a
le facilita accesul la finanțare.

vorba despre sănătate nu-mi fac planuri; am
obiective asumate. FGCR anunță cu satisfacție
că suntem în aceeași formulă pe care am avuto la începutul acestei pandemii și în toată
această perioadă partenerii au avut posibilitatea să acceseze produsele noastre, menținându-ne timpul de reacție pentru care deja
suntem recunoscuți în piață.
Multe economii se vor salva cu sprijinul
recent aprobatului proiect de buget
comunitar multi anual, unul generos la
capitolul credite, dar și la cel de garanții.
Care va fi implicarea FGCR pentru ca
România să poată atrage cât mai mult din
sumele importante puse la dispoziție de UE?

Vă mulțumesc pentru că mi-ați adresat
această întrebare. Îmi dați ocazia să vă

reamintesc că FGCR, prin inițiativă, a fost unul
dintre pionierii apariției și dezvoltării mecanismului de prefinanțare a subvențiilor
europene, facilitând accesul fermierilor la
aceste fonduri, într-o concordanță strictă cu
ciclurile de producție ale acestora, încă din
anul 2008. De menționat că această contribuție
a fost cu atât mai importantă cu cât a intervenit
tot într-o perioadă de criză, când plata
subvențiilor se efectua cu mare întârziere în
raport cu necesitățile fermierilor, reprezentând,
pentru aceștia, o adevărată gură de oxigen. În
acelați timp, apariția acestui mecanism a
permis creșterea gradului de bancarizare în
zona rurală, prin lansarea unor produse
dedicate zonei de agro bussines care au facilitat
relația dintre fermierul român și sistemul
bancar și prin aceasta subliniindu-se rolul
important pe care FGCR îl are în accesarea

Uitându-ne la cifrele înregistrate, inclusiv
pe parcursul a câtorva luni de criză, parametrii
economici realizați mă determină să cred că
performanța va continua. Bineînțeles, urmăresc cu maximă preocupare variațiile indicatorilor economici și răspunsurile date de piața
financiar-bancară în contextul actualei crize
sanitare. Avem în față o evoluție greu de
estimat. Și când spun asta mă gândesc la
sfârșitul anului 2020. Despre 2021..., să
sperăm că va fi bine. Cât timp suntem sănătoși
și ne bazăm pe o echipă de profesioniști, avem
încredere că vom trece cu bine și peste acest
val. Susținem agricultura românească încă din
1994. Avem realizări frumoase. Majoritatea
investițiilor din agricultură finanțate cu credite
acordate de instituțiile finanțatoare cu garanția
FGCR s-au constituit în afaceri de succes.
Căutăm soluții de a fi cat mai aproape de
beneficiari pentru a le facilita accesul la
finanțare. Sunt încrezătoare în capacitatea
fermierului român de a reuși să traverseze
perioade grele cu rezultate bune. De asemenea,
sunt încrezătoare cu privire la rezultatele
măsurilor luate pentru reducerea efectelor
negative ale pandemiei în domeniul agricol. Să
fim optimiști! Noi avem un slogan al FGCR
care, pare că am anticipat, se potrivește foarte
bine acestor vremuri. Credem în tine! Crezi în
noi! Reușim împreună!
Georgeta Clinca

