ARIZ
Mecanismo de partilha de risco para
o financiamento do sector privado
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01.

A AFD – QUEM SOMOS ?
MAIS DE 10 BILHÕES DE EUROS CONCEDIDOS EM 2017
Estabelecida em 1941, a Agência Francesa de Desenvolvimento
é o Banco de Desenvolvimento bilateral da França :
o 100% detido pelo governo francês
o Institução de crédito sujeita à regulamentação bancária, com rating
AA (S&P) e AA+ (Fitch)
o Presente em mais de 60 países (Africa, Asia, América do Sul)
o Mais de 10 biliões de euros de financiamento concedido em 2017
o PROPARCO é a entidade dedicada ao sector privado do grupo AFD

Varios instrumentos financeiros ao serviço do desenvolvimento:
o
o
o
o
o
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Empréstimos soberanos
Empréstimos não soberanos ao sector privado e publico
Participações em fundos próprios
Garantias (ARIZ, CITIRIZ, …)
Donativos (projectos, ONG, fundos de estudo)
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02.

OBJECTIVOS PRINCIPAIS DE ARIZ
FACILITAR O ACESSO AO FINANCIAMENTO DAS PMES

PORQUE ?
o Limites das PMEs

Bancos
comerciais locais
e internacionais

Falta de formalização
Falta de competências de gestão
Baixo nível de capital
Falta de garantias

CORPORATE

o Limites das instituições financeiras

Pequenas e
Medias
Empresas
(PMEs)

•
•
•
•

• Clientes considerados com
mais riscos para empréstimos
• Falta de análise do risco de
credito adequado às PMEs
• Sistema de recuperação das
garantias é cara

Instituções de
microfinanças (IMFs)

Micro-Empresas
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Normalmente
mercado não
endereçado por
bancos comerciais

IMFs
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02.

OBJECTIVOS PRINCIPAIS DE ARIZ
FACILITAR O ACESSO AO FINANCIAMENTO DAS PMES

COMO ?
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Instrumento de
partilha do risco
(ARIZ)

Cobertura
limitada garantia
o processo de
selecção normal
dos bancos

Melhorar a
analise e
monitoria do
risco de credito
dos bancos

Aos bancos
comerciais
locais

Conhecimento
do mercado
local dos bancos
e agencias AFD

Instrumento
flexível e fácil a
usar

Empréstimos
até 4M€ com
prazo até
12 anos

Grupo-alvo
PMEs e IMFs

Facilitar
empréstimos de
médio e longo
prazo

Empréstimos
em moeda
nacional como
EUR e USD

Adaptada ao
capital local em
moeda nacional

Evitar o risco de
cambio para
bancos e PMEs
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03.

PRODUTOS ARIZ
CARACTERISTICAS DAS GARANTIAS ARIZ
Beneficiários finais da garantia
o PMEs locais, empreendedores individuais, associações e IMFs
o De todos os sectores comerciais (excepto lista de exclusão da AFD,
por exemplo armas, álcool, jogos…)
o Com um mínimo de um ano de actividade

É uma garantia “silenciosa”, significa :
o Não existe uma relação directa do beneficiário final com a AFD,
o A PME não deve saber a existência da garantia ARIZ para evitar
distorção do risco – porque ARIZ é um mecanismo de partilha do
risco com o banco, não com a PME
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03.

PRODUTOS ARIZ
CARACTERISTICAS DAS GARANTIAS ARIZ
Empréstimos elegíveis à ARIZ
o Novos financiamentos de investimento (CAPEX), com possibilidade
de uma pequena parte de “working capital”
o Empréstimos de médio prazo (de 1 até 12 anos) em moeda nacional
(ou EUR ou USD) com um valor equivalente a 10,000 € até 4 M€

Riscos cobertos pela ARIZ
o Todos os riscos de incumprimento (incluindo riscos políticos e
desastres naturais)
o Insolvência do cliente (segundo a legislação local)
o Cobertura ARIZ até 50% do risco para PMEs e até 75% para IMFs

ARIZ é uma garantia de perda final
o ARIZ cobra o capital em divida e até um ano de juros vencidos
o Com possibilidade de um adiantamento no pagamento final
12.03.18
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03.

PRODUTOS ARIZ
DOIS TIPOS DE GARANTIAS

• AFD analisa cada projecto de
financiamento ao pedido do Banco
• Empréstimos maiores (até 4M€) com
médio/longo prazo (de 2 até 12 anos)
• Cobertura ARIZ até 50% do risco para
PMEs e até 75% para IMFs

ARIZ
Garantia
Individual

• Carteira de empréstimos definida entre
a AFD e o Banco desde o inicio
• ARIZ cobra automaticamente até 50%
todos os empréstimos da carteira ARIZ
• Empréstimos menores (10k€ até 300k€)
com médio prazo (de 1 até 7 anos)

ARIZ
Garantia de
carteira
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03.

PRODUTOS ARIZ
GARANTIA INDIVIDUAL
3. ARIZ cobra uma parte
do empréstimo
concedido pelo banco

AFD/ARIZ

4. Empréstimo
2. Pedido de
garantia individual

Banco comercial

1. Pedido de
financiamento
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PME / IMF
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03.

PRODUTOS ARIZ
GARANTIA DE CARTEIRA

Carteira de empréstimos

PME / IMF
ARIZ cobra automaticamente uma
parte de todos os empréstimos da
carteira definida

PME / IMF

PME / IMF

AFD/ARIZ

Banco comercial
PME / IMF

A carteira a ser coberta
pela ARIZ é definida junto
com o Banco

12.03.18

PME / IMF
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04.
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ARIZ NO MUNDO E EM MOÇAMBIQUE
430 M€ EM 37 PAISES – 90% EM AFRICA
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04.

ARIZ NO MUNDO E EM MOÇAMBIQUE
NOS ULTIMOS 10 ANOS DA ARIZ (2007 – 2016)
Impacto internacional
o 1500 garantias (830 M€) assinadas em 10 anos
• 80% com garantia individual e 20% com garantia de carteira
• 46% no sector produtivo, 25% no sector agrícola e 17% na microfinanças
• Mais de 80 parceiros no mundo

o Mais de 6,000 PMEs e 72 IMFs apoiadas
o Empréstimos médios cobertos pela ARIZ de 240,000 €
o Mais de 200,000 empregos criados ou preservados

Em Moçambique
o
o
o
o
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3 garantias de carteira (6 M€) assinadas desde 2009
2 bancos parceiros : BCI desde 2009 e BancABC desde 2014
Mais de 120 PMEs apoiadas
Empréstimos médios cobertos pela ARIZ de 55,000 €
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Muito obrigada pela vossa atenção!
AFD Moçambique
Olivia Falanga
falangao@afd.fr
Tel : +258 21 30 43 00
afd.fr

