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Instrumentele financiare din domeniul dezvoltării rurale: eșecurile 
din trecut și provocările viitoare 

Potrivit unui raport publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, până în prezent, instrumentele 
financiare (fondurile de împrumut și fondurile de garantare) nu s-au dovedit a fi o soluție de succes în 
domeniul dezvoltării rurale, în mare parte pentru că fuseseră supracapitalizate și pentru că nu și-au atins 
potențialul maxim în ceea ce privește efectele dorite de pârghie și de reînnoire. Cadrul aplicabil 
perioadei 2014-2020 are potențialul de a aduce îmbunătățiri acestor instrumente, însă persistă anumite 
obstacole care împiedică utilizarea lor pe scară mai largă. 

„Atunci când bugetele publice sunt afectate de constrângeri fiscale, realizarea unui număr mai mare de investi ții cu mai 
puțini bani este de o importanță crucială. Instrumentele financiare au potențialul de a îmbunătăți utilizarea resurselor 
publice limitate prin faptul că, din același buget, se furnizează fonduri pentru un număr mai mare de investiții. Rezultatele 
auditului nostru indică însă că obținerea impactului dorit va reprezenta o provocare semnificativă,” a remarcat doamna 
Kersti Kaljulaid, membra Curții responsabilă de raport. 

În domeniul dezvoltării rurale, statele membre au constituit 11 fonduri de garantare și 3 fonduri de împrumut între 2009 și 
2014, iar suma totală investită în acestea de către UE și de statele membre se ridica la aproximativ 700 de milioane de 
euro la sfârșitul anului 2013. Pentru noua perioadă de programare (2014-2020), Comisia invită statele membre să se 
angajeze la cel puțin dublarea gradului de utilizare a instrumentelor financiare în domenii esențiale de investiții. 

Potrivit constatărilor Curții, argumentele aduse în favoarea creării instrumentelor financiare în perioada de 
programare 2007-2013 nu erau clare. În plus, nu erau disponibile informații cuantificabile fiabile care să justifice tipul de 
instrument financiar creat, să determine care era cererea de instrumente financiare în domeniul agriculturii și să 
demonstreze că cuantumul de capital alocat fondului în cauză era adecvat. Consecința a fost că fondurile de garantare 
erau supracapitalizate cu 370 de milioane de euro la sfârșitul anului 2013. 

Instrumentele financiare sunt menite, pe de o parte, să atragă un capital public și/sau privat suplimentar (efectul de 
pârghie) și, pe de altă parte, să permită reciclarea fondurilor alocate inițial (factorul de reînnoire). Concluzia Curții este că, 
din acest punct de vedere, instrumentele respective nu au funcționat conform așteptărilor. Mai mult, nici Comisia, nici 
statele membre nu introduseseră sisteme adecvate de monitorizare care să furnizeze date fiabile cu ajutorul cărora să se 
poată determina dacă instrumentele și-au atins obiectivele în mod eficace. 

În ceea ce privește perioada 2014-2020, s-a constatat că perpetuarea practicii de supracapitalizare și riscul continuării 
dependenței instrumentelor financiare de finanțările nerambursabile se numără printre posibilele obstacole care rămân în 
calea utilizării pe scară mai largă a acestor instrumente. 

Principalele recomandări adresate de Curte Comisiei și statelor membre sunt: 

• să se ofere stimulente mai puternice statelor membre pentru crearea de instrumente financiare consacrate 
domeniului dezvoltării rurale și să se stimuleze cererea din partea fermierilor sau a altor beneficiari (de exemplu, 
punând deoparte un anumit procent din bugetul disponibil aferent dezvoltării rurale pentru instrumentele 
financiare și făcând aceste instrumente mai atractive decât finanțările nerambursabile); și 

• să se amelioreze eficacitatea instrumentelor financiare în perioada de programare 2014-2020, de exemplu prin 
stabilirea unor standarde și a unor niveluri-țintă adecvate pentru efectul de pârghie și pentru efectul de reînnoire.  
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Note către editori 

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 sau aspecte specifice 
legate de gestiune. 

Acest raport special (nr. 5/2015), intitulat „Reprezintă instrumentele financiare o soluție de succes și de 
perspectivă pentru domeniul dezvoltării rurale?”, vizează să stabilească dacă aceste instrumente au fost 
bine concepute și gestionate în perioada de programare 2007-2013 și în ce măsură modificările introduse 
pentru perioada 2014-2020 erau susceptibile să aibă un impact semnificativ asupra principalelor deficiențe 
identificate. Auditorii Curții au analizat în special dacă instrumentele financiare au fost constituite și 
capitalizate în mod corespunzător, dacă au înregistrat rezultate bune și dacă au fost prevăzute condiții 
adecvate de ieșire din instrumentele financiare în perioada 2007-2013. 

Câteva definiții 

Fonduri de garantare: fonduri care acordă garanții financiare pentru credite solicitate de întreprinderi sau 
organizații rurale, facilitându-le astfel obținerea de finanțare din partea băncilor. Se consideră că aceste 
fonduri „se reînnoiesc” deoarece, pe măsură ce promotorii diverselor proiecte î și rambursează 
împrumutul, garanțiile sunt deblocate și se pot emite noi garanții. 

Fonduri de împrumut: fonduri care acordă bani sub formă de împrumut pentru proiecte de dezvoltare a 
întreprinderilor mici. Se consideră că aceste fonduri „se reînnoiesc” deoarece banii devin disponibili pentru 
noi împrumuturi pe măsură ce diferitele proiecte rambursează creditele anterioare. 

Efect de pârghie: calculat aici ca raport între suma în euro reprezentând fondurile (atât din surse publice, 
cât și din surse private) garantate ori plătite pentru a finanța activități rurale și suma în euro reprezentând 
totalul fondurilor publice (atât din partea UE, cât și din partea statelor membre). 

Supracapitalizare: situație care apare atunci când cuantumul transferat capitalului unui instrument 
financiar este prea mare în raport cu totalul sumelor care sunt efectiv acordate beneficiarilor finali sub 
formă de împrumuturi sau de garanții emise. 


