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Potrivit auditorului extern al UE, finanțarea acordată de UE întreprinderilor 
mici contribuie la dezvoltarea comerțului electronic, dar este nevoie de acum 
înainte de un accent sporit pe performanță 

Un raport publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană arată că sprijinul acordat de Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDR) pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în domeniul comerțului electronic (cumpărarea și vânzarea 
de bunuri pe internet) a contribuit la creșterea disponibilității serviciilor comerciale online. Cu toate acestea, deficiențele 
instrumentelor de monitorizare ale Comisiei au făcut imposibilă evaluarea măsurii în care sprijinul acordat de FEDR a 
contribuit la îndeplinirea obiectivelor naționale și ale Uniunii în materie de tehnologii ale informației și comunicațiilor sau la 
atingerea obiectivelor din planurile de afaceri ale IMM-urilor. În plus, procedurile deficitare de selecție organizate de statele 
membre au ca rezultat cofinanțarea a numeroase proiecte care nu sunt susceptibile să ofere un bun raport costuri-beneficii. 

„Comerțul electronic este o formă de comerț ca oricare alta și necesită deci planificare, obiective clare și instrumente de 
măsurare a rezultatelor”, a remarcat domnul Oskar Herics, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport. 
„Prea multe dintre proiectele auditate de noi nu dispuneau de aceste trei elemente. Comisia ar trebui să se asigure de faptul că 
statele membre monitorizează impactul efectiv al finanțării acordate asupra dezvoltării micilor întreprinderi și că, ori de câte ori 
este posibil, condiționează plățile de rezultatele obținute. Superautostrada informației este o infrastructură foarte utilă, dar 
trebuie să știm în ce direcție mergem.” 

Curtea a constatat că programele operaționale ale statelor membre au reprezentat o bază adecvată pentru acordarea de sprijin 
pentru IMM-uri în domeniul comerțului electronic, dar nu și pentru măsurarea performanței. Atât în etapa de selecție, cât și în 
etapa de monitorizare, managerii programelor s-au axat mai mult pe imperativul de a cheltui fonduri (și deci pe realizări) decât 
pe obținerea de rezultate. Per ansamblu, IMM-urile au implementat proiectele fără probleme, însă rezultatele obținute nu au 
fost întotdeauna vizibile. De aceea, Curtea a recomandat Comisiei următoarele: 

o să se asigure că obține informații coerente și fiabile de la statele membre cu privire la progresul programelor 
operaționale, nu numai din punct de vedere financiar, ci și în termeni de performanță, cu un accent special pe 
indicatorii de rezultat și pe nivelurile-țintă; 

o să insiste ca procedurile și criteriile de selecție instituite de statele membre să garanteze selecția acelor proiecte care 
maximizează valoarea adăugată în rândul solicitanților în ceea ce privește promovarea dezvoltării comerțului 
electronic în cadrul IMM-urilor și realizarea obiectivelor Agendei digitale europene; 

o să solicite autorităților de management din statele membre să instituie instrumente de gestionare pentru a putea 
monitoriza impactul granturilor acordate asupra dezvoltării comerciale a IMM-urilor care au beneficiat de sprijin. 

Comisia a acceptat majoritatea recomandărilor, dar consideră că stabilirea unei corelații între plățile acordate din FEDR pentru 
comerțul electronic și rezultatele obținute ar fi un exercițiu foarte dificil. 

http://www.eca.europa.eu/�
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Note către editori: 

Comerțul electronic constă în vânzarea sau cumpărarea de bunuri pe internet. El poate mări ritmul creșterii economice, poate 
contribui la dezvoltarea pieței unice și poate accelera integrarea europeană. Comerțul electronic este vital pentru IMM-uri, care, 
adesea, sunt mai lente în adoptarea evoluțiilor din domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor. Comisia Europeană 
încurajează comerțul electronic prin intermediul Agendei sale digitale pentru Europa. Între 2007 și 2013, Uniunea Europeană a 
alocat trei miliarde de euro (din FEDR) pentru a ajuta micile întreprinderi să valorifice mai bine tehnologiile informației și 
comunicațiilor. Până în prezent, numai aproximativ 60 % din acești bani au fost deja alocați pentru proiecte. 

Agenda digitală pentru Europa se numără printre cele șapte inițiative emblematice ale actualei Strategii Europa 2020, care 
vizează creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Printre altele, agenda se concentrează pe simplificarea tranzacțiilor 
online și a celor transnaționale. Trei dintre cele 13 obiective ale sale se referă la comerțul electronic, iar unul dintre obiective se 
axează în mod specific pe IMM-uri, preconizând ca 33 % din acestea să efectueze vânzări și achiziții online până în 2015. Cel mai 
recent tablou de bord al Agendei digitale (Digital Agenda Scoreboard) indică o creștere lentă a numărului de IMM-uri care 
efectuează vânzări și achiziții online, și anume de la 12 % și, respectiv, 24 % în 2009 la 14 % și, respectiv, la 26 % în 2013. 

În cadrul acestui raport special (nr. 20/2014), intitulat „A fost eficace sprijinul acordat de FEDR pentru întreprinderile mici și 
mijlocii în domeniul comerțului electronic?”, se examinează dacă programele operaționale elaborate de statele membre și 
aprobate de Comisie au constituit o bază adecvată pentru sprijinirea în mod eficient a măsurilor privind comerțul electronic 
destinate IMM-urilor, dacă autoritățile de management au selectat și au monitorizat în mod corespunzător proiectele legate de 
comerțul electronic și dacă proiectele din domeniul comerțului electronic cofinanțate de FEDR au fost puse în aplicare cu succes 
și au adus beneficii măsurabile pentru IMM-urile sprijinite. 

Auditul s-a concentrat pe sprijinul acordat prin FEDR în perioada de programare 2007-2013 și a acoperit cinci programe 
operaționale (30 de proiecte) din următoarele patru state membre: Grecia („Convergență digitală”), Italia („Piemonte” și „Emilia-
Romagna”), Polonia („Economie inovatoare”) și Regatul Unit („Lowlands și Uplands din Scoția”). Aceste state membre au fost 
selectate deoarece programele lor operaționale includeau măsuri legate de comerțul electronic, dar selecția s-a făcut și pe baza 
bugetului alocat și a sumelor angajate pentru a încuraja adoptarea tehnologiilor informației și comunicațiilor de către IMM-uri. 
În total, aceste patru țări reprezentau 1,6 miliarde de euro (51 %) din bugetul FEDR rezervat pentru adoptarea tehnologiilor 
informației și comunicațiilor de către IMM-uri. 

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă constatările unor audituri 
selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune. 

Un scurt material video despre acest audit este disponibil pe pagina de YouTube a Curții de Conturi: @EUauditorsECA. 

https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA/videos?sort=dd&shelf_id=0&view=0�

