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Cadrul financiar multianual al UE stabilește sumele anuale maxime pe care Uniunea le poate 

cheltui în diferitele domenii de politici pe o perioadă de cel puțin cinci ani. El nu reprezintă 

bugetul UE, ci servește drept cadru pentru programarea financiară și pentru disciplina 

bugetară. 

GLOSAR 

Comisia trebuie să efectueze o examinare ex ante a instrumentelor financiare, în care să fie 

abordate, printre altele, nevoile la care trebuie să se răspundă, proporționalitatea 

intervenției în raport cu amploarea deficitului de finanțare identificat, valoarea adăugată 

a implicării Uniunii și sinergiile cu alte instrumente financiare noi și cu cele deja existente. 

Aceste aspecte pot fi, de asemenea, incluse în evaluările de impact, pe care Comisia le 

efectuează cu privire la inițiativele preconizate să aibă un impact semnificativ la nivel 

economic, social sau asupra mediului.  

Conform definiției furnizate de Eurostat, inovarea constă în punerea în aplicare a unui 

produs (bun sau serviciu) sau a unui proces nou sau îmbunătățit în mod semnificativ, a unei 

noi metode de comercializare sau a unei noi metode de organizare în practicile comerciale, 

la locul de muncă sau în relațiile externe. Cerința minimă pentru ca o inovație să poată fi 

considerată ca atare este ca produsul, procesul, metoda de comercializare sau metoda 

organizatorică respectivă să reprezinte o noutate (sau să fie semnificativ îmbunătățite) în 

cadrul întreprinderii respective.  

Scopul „instrumentului financiar finanțat de partajare a riscurilor” (în perioada 2007-2013) 

era de a furniza intermediarului financiar finanțarea necesară pentru a susține acordarea de 

noi împrumuturi și pentru a partaja riscurile asociate împrumuturilor respective.  

Politica de coeziune a acoperit, în perioada de programare 2007-2013, Fondul european de 

dezvoltare regională și Fondul social european (denumite, împreună, cele două „fonduri 

structurale”), precum și Fondul de coeziune. Obiectivul acestei politici este de a consolida 

coeziunea economică și socială în Uniunea Europeană, prin redresarea principalelor 

dezechilibre regionale și prin îmbunătățirea ocupării forței de muncă și a oportunităților de 

angajare. Pentru perioada de programare 2014-2020, coordonarea dintre politica de 

coeziune și celelalte politici care contribuie la dezvoltarea regională, și anume politica de 
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dezvoltare rurală, politica în domeniul pescuitului și politica maritimă, a fost ameliorată prin 

stabilirea unor dispoziții comune referitoare la fondurile structurale și de investiții europene. 

Ratingul de credit este evaluarea dată de creditor cu privire la un debitor după analiza 

bonității acestuia. 

Securitizarea este un proces prin care un creditor grupează și restructurează active (în acest 

caz: un portofoliu de credite), pentru a le organiza în diferite categorii de risc și pentru 

a tranzacționa aceste noi instrumente (valorile mobiliare).   
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Informații de fond privind garantarea împrumuturilor acordate întreprinderilor mici și 

mijlocii 

SINTEZĂ 

I. De aproape 20 de ani, UE ajută întreprinderile mici și mijlocii europene să acceseze 

finanțare prin îndatorare, furnizând garanții pentru împrumuturi. Garanțiile sunt furnizate 

intermediarilor financiari, care ar trebui astfel să își mărească creditarea acordată 

întreprinderilor viabile ce nu ar putea obține cu ușurință împrumuturi comerciale în lipsa 

acestor garanții. Pentru a ajuta aceste întreprinderi, UE pune la dispoziție fonduri pentru 

două instrumente de garantare aflate sub gestiune centralizată și, în cadrul politicii de 

coeziune, cofinanțează instrumente similare instituite de autorități naționale sau regionale. 

În plus, statele membre dispun de propriile lor instrumente de garantare finanțate la nivel 

național sau regional. 

Cum a fost efectuat auditul Curții 

II. Curtea s-a axat pe cele două instrumente aflate sub gestiune centralizată care sunt 

operaționale în prezent: Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin pentru întreprinderile 

orientate spre cercetare și inovare și Mecanismul de garantare a împrumuturilor. În 

perioada 2014-2020, se preconizează că bugetul UE va asigura 1,78 miliarde de euro (și până 

la 3,13 miliarde de euro dacă se include suplimentarea de la Fondul european pentru 

investiții strategice) pentru a acoperi atât pierderile potențiale din împrumuturi, cât și 

costurile cu gestionarea acestor instrumente, a căror punere în aplicare a fost delegată 

Fondului European de Investiții.  

III. Curtea a analizat dacă garanțiile pentru împrumuturi ale UE au sprijinit creșterea și 

inovarea întreprinderilor mai mici, facilitându-le accesul la finanțare. 

IV. Auditorii Curții au vizitat intermediari financiari din cadrul Mecanismului de garantare 

a împrumuturilor (în Republica Cehă, în România și în Regatul Unit) și din cadrul Fondului de 

garantare pentru IMM-uri InnovFin (în Germania și în Suedia), precum și bănci comerciale și 

organisme guvernamentale din Grecia. De asemenea, aceștia au efectuat o analiză a unui 

eșantion aleatoriu de 50 de împrumuturi acoperite de cele două instrumente și au purtat 
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discuții telefonice cu reprezentanții unui număr de 46 de întreprinderi beneficiare incluse 

într-un eșantion selectat pentru Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin. 

Care au fost constatările Curții 

V. Instrumentele de garantare și-au demarat operațiunile în mod mai rapid față de trecut. 

Deși finanțarea UE disponibilă a crescut substanțial, evaluarea efectuată cu privire la nevoile 

pieței nu a acoperit toate instrumentele și nu a arătat modul în care acestea ar trebui să 

răspundă nevoilor existente, iar Comisia nu a furnizat deocamdată decât un număr limitat de 

probe cu privire la eficacitatea instrumentelor anterioare de garantare a împrumuturilor. 

Deși mecanismele de evaluare a instrumentelor actuale s-au îmbunătățit, există încă o serie 

de deficiențe, cum ar fi lipsa datelor pentru evaluarea efectului asupra activității de inovare 

și posibilitățile limitate de examinare a schemelor prin cercetare academică. De asemenea, 

elementele justificative de care Comisia dispunea la momentul inițierii negocierii 

comisioanelor cu Fondul European de Investiții erau limitate. 

VI. Scopul principal al Mecanismului de garantare a împrumuturilor și al instrumentelor 

sale predecesoare era de a stimula creșterea economică. Dovezile econometrice arată că 

garanțiile pentru împrumuturi au obținut rezultatele pentru care au fost concepute. Acestea 

au ajutat întreprinderile beneficiare să înregistreze creșteri mai mari în ceea ce privește 

activele totale, vânzările, numărul angajaților și productivitatea. Efectele au fost mai mari 

pentru întreprinderile care s-ar fi confruntat probabil cu dificultăți la obținerea unui 

împrumut fără garanția respectivă. Acest lucru are implicații importante pentru 

direcționarea sprijinului către beneficiarii vizați de scheme. 

VII. Cu toate acestea, atât pentru instrumentele actuale, cât și pentru cele anterioare, 

Curtea a observat că o proporție semnificativă din întreprinderile beneficiare cuprinse în 

eșantionul său nu ar fi avut dificultăți la accesarea finanțării și, prin urmare, nu aveau cu 

adevărat nevoie de un împrumut garantat. Împrumuturile acordate întreprinderilor care 

aveau acces la finanțare au fost cu precădere evidente la intermediarii financiari privați din 

cadrul Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin. Întreprinderile care au acces la 

finanțare pot obține și ele anumite avantaje de pe urma acestor garanții, cum ar fi o rată 

a dobânzii mai scăzută. Această reducere a ratei dobânzii este însă limitată și implică 
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anumite costuri. În plus, prin sprijinirea unor întreprinderi care au acces la împrumuturi 

comerciale, intervine riscul apariției unei concurențe între instrumentele UE și sectorul 

privat. 

VIII. Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin este destinat în mod special 

întreprinderilor care desfășoară activități de cercetare și inovare cu un potențial ridicat 

pentru excelență. Cu toate acestea, două treimi din întreprinderile din eșantionul Curții fie 

doar au dezvoltat produse sau procese standard, fie nu au realizat nicio inovație. Din nou, 

Curtea a observat o diferență majoră între intermediarii publici și cei privați: cei publici 

reușesc mult mai bine să se concentreze asupra întreprinderilor din sectoarele cu grad 

ridicat de cunoștințe, cu alte cuvinte, cele mai susceptibile să inoveze. Acesta este un 

domeniu în care Europa are de recuperat. 

Recomandările Curții 

IX. Curtea formulează un număr de recomandări vizând îmbunătățirea direcționării 

instrumentelor către acele „întreprinderi viabile care nu au acces la finanțare”. În cazul 

Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin, aceste întreprinderi ar trebui să fie mai 

inovatoare. 

X. Având în vedere că există diverse instrumente de garantare finanțate de UE și că 

acestea au crescut ca dimensiune, Curtea recomandă Comisiei să evalueze eficacitatea 

instrumentelor de garantare anterioare și a celor actuale și să procedeze la o examinare 

ex ante a posibilelor instrumente succesoare, inclusiv la o analiză temeinică și exhaustivă 

a nevoilor pieței și a raportului cost-eficacitate. Evaluarea ar trebui să identifice, de 

asemenea, modul în care instrumentele aflate sub gestiune centralizată pot răspunde cel 

mai bine nevoilor pieței, asigurându-se o coordonare atât cu instrumente cofinanțate din 

fonduri naționale și regionale și din fondurile structurale ale UE, cât și cu instrumente 

similare finanțate exclusiv de autorități naționale sau regionale. 

XI. De asemenea, Curtea recomandă Comisiei să își îmbunătățească sistemul de evaluare. 
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Instrumentele de îmbunătățire a accesului la finanțare pentru întreprinderile mai mici 

INTRODUCERE 

 Întreprinderile mici și mijlocii1

 Comisia Europeană consideră că instrumentele financiare, constând în principal în 2.

împrumuturi și garanții, reprezintă „o modalitate inteligentă de finanțare a economiei reale 

și de stimulare a creșterii și a ocupării forței de muncă”

 (IMM-urile, denumite în continuare și „întreprinderi mai 1.

mici”) sunt adesea recunoscute ca fiind o forță motrice importantă pentru creștere, inovare 

și competitivitate în Europa, precum și un factor-cheie în ceea ce privește integrarea socială. 

Cu toate acestea, există o anumită idee, și anume aceea că băncile și piețele financiare nu 

răspund în mod satisfăcător nevoilor financiare ale întreprinderilor mai mici, limitând astfel 

investițiile și creșterea economică a acestora din urmă. Principalul raționament care stă la 

baza garanțiilor pentru împrumuturi este de a aborda această situație prin a determina 

creditorii să ofere un nivel sporit de creditare cu condiții mai bune. Prin acordarea unei 

garanții, o parte terță se angajează să plătească integral sau parțial datoria debitorului atunci 

când acesta din urmă nu poate să o ramburseze. 

2

(a) instrumentele financiare aflate sub gestiune centralizată sunt finanțate în cadrul 

diferitor domenii bugetare, cum ar fi cercetare, întreprinderi și industrie, educație și 

cultură. Comisia este implicată în mod direct în proiectarea și dezvoltarea acestor 

instrumente, în strategia lor de investiții și în contribuția adusă acestora din partea UE. 

Decizia privind constituirea acestor instrumente este luată de autoritățile bugetare 

(Parlamentul European și Consiliul) pe baza unei propuneri din partea Comisiei; 

. Prin urmare, instrumentele 

financiare sunt utilizate în diferite părți ale bugetului UE: 

                                                       

1 Definite ca fiind întreprinderile care au mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri 
anuală nu depășește 50 de milioane de euro sau al căror bilanț total nu depășește 
43 de milioane de euro. 

2 Documentul COM(2014) 686 final din 30 octombrie 2014, intitulat „Raport al Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu privind instrumentele financiare sprijinite de bugetul general, 
în conformitate cu articolul 140 alineatul (8) din Regulamentul financiar, la 31 decembrie 2013”. 
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(b) instrumentele financiare aflate sub gestiune partajată3

 În perioada 2014-2020, cele două instrumente principale aflate sub gestiune 3.

centralizată, pe care Comisia le utilizează pentru a sprijini accesul la finanțarea prin 

îndatorare a întreprinderilor europene mai mici, sunt: 

, utilizate în domeniul politicii de 

coeziune, sunt finanțate în principal din Fondul european de dezvoltare regională și, 

într-o măsură mai mică, din Fondul social european (primele două fiind denumite în 

continuare „fondurile structurale”), din Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală și din Fondul european pentru pescuit. În perioada de programare 2014-2020, 

instrumentele financiare pot fi finanțate și prin Fondul de coeziune. Fiecare instrument 

trebuie pus în aplicare în cadrul unui program operațional gestionat de o autoritate de 

management. Autoritatea de management este responsabilă de proiectarea 

instrumentului financiar și de stabilirea dimensiunii sale financiare. 

(a) Mecanismul de garantare a împrumuturilor, din cadrul Programului pentru 

competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii4

(b) Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin din cadrul programului Orizont 2020

; și 

5

 Cele două instrumente diferă din punctul de vedere al obiectivelor lor de politică. 4.

Mecanismul de garantare a împrumuturilor își propune să sprijine întreprinderile mai mici 

care se confruntă cu dificultăți în accesarea de finanțare prin îndatorare din cauza faptului că 

sunt percepute ca prezentând un risc ridicat sau din cauza faptului că nu dispun de garanții 

.  

                                                       

3 Comisia acționează în cooperare cu statele membre. 

4 Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și 
a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014-2020) și de abrogare a Deciziei 
nr. 1639/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013). 

5 Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – 
Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013). 
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suficiente6

 Cele două instrumente au fost precedate de: 5.

. Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin urmărește să sprijine 

întreprinderile care sunt orientate spre inovare și/sau cercetare-dezvoltare și care au mai 

puțin de 500 de angajați. 

(a) Fondul de garantare pentru IMM-uri pus în aplicare în perioada 1998-20137

(b) Instrumentul de partajare a riscurilor

, al cărui 

obiectiv și a cărui proiectare financiară erau similare cu cele ale Mecanismului de 

garantare a împrumuturilor; și 

8

Structura operațională 

, lansat ca proiect-pilot în 2012, care era 

asemănător Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin. 

 Comisiei Europene îi revine responsabilitatea generală pentru aceste instrumente de 6.

garantare aflate sub gestiune centralizată. Aceasta include prezentarea propunerii de 

program, a programelor de activitate anuale și a rapoartelor privind punerea în aplicare și 

evaluarea. Cu toate acestea, punerea în aplicare este încredințată Fondului European de 

Investiții (FEI) în schimbul unei remunerații convenite, astfel cum este prevăzut în acordul de 

delegare. 

 FEI selectează intermediarii financiari (cum ar fi băncile comerciale, instituțiile naționale 7.

în materie de dezvoltare sau instituțiile de garantare reciprocă), cu care încheie acorduri de 

garantare în nume propriu. Intermediarii fie acordă împrumuturi direct întreprinderilor, fie 

oferă garanții altor intermediari financiari care acordă împrumuturi întreprinderilor. Atunci 

când o întreprindere nu își poate respecta obligațiile aferente unui împrumut, FEI 
                                                       

6 Activ oferit drept gaj de către un debitor pentru a obține un împrumut. Creditorul poate pune 
sechestru asupra activului respectiv atunci când debitorul nu își respectă obligațiile aferente 
împrumutului. 

7 Mai întâi în cadrul inițiativei „Creșterea și ocuparea forței de muncă” (1998-2000), apoi în cadrul 
„Programului multianual pentru întreprinderi și spirit antreprenorial pentru IMM-uri” 
(2001-2006) și apoi în cadrul „Programului-cadru pentru competitivitate și inovare” 
(2007-2013). 

8 Din cadrul celui de Al șaptelea program-cadru al UE pentru cercetare și dezvoltare tehnologică. 
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rambursează o parte din pierderi intermediarului, astfel cum este prevăzut în acordul de 

garantare. 

 FEI ține lista împrumuturilor pe care intermediarii au ales să le includă în garanție și 8.

monitorizează respectarea de către intermediari a acordurilor de garantare. De asemenea, 

FEI raportează în mod regulat Comisiei cu privire la progresele realizate în ceea ce privește 

punerea în aplicare a instrumentelor. 

Dispoziții financiare 

 FEI garantează parțial împrumuturile pe care intermediarii le oferă micilor 9.

întreprinderilor (portofoliul de credite). Scopul este de a încuraja intermediarii financiari să 

își extindă împrumuturile către întreprinderile mai mici. Prin urmare, acordurile de garantare 

încheiate între FEI și intermediari prevăd că intermediarii trebuie să își mărească creditarea 

peste un prag prestabilit. Pragul este stabilit la nivelul la care intermediarul ar fi ajuns fără 

acordul de garantare sau la zero, în cazul în care nu a mai acordat împrumuturi de acest tip 

în trecut. În cazul Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin, nu se aplică niciun prag. 

 Cele două instrumente diferă în ceea ce privește acoperirea riscului de credit. În ambele 10.

cazuri, FEI despăgubește intermediarii financiari până la maximum jumătate din pierderile pe 

care aceștia le suportă în legătură cu împrumuturile individuale din portofoliile lor (rata de 

garantare este de maximum 50 %). În schimb, în cadrul Mecanismului de garantare 

a împrumuturilor, valoarea totală a compensației este plafonată printr-un contract (pentru 

acordurile de garantare semnate până la 31 decembrie 2016, plafonul variază între 4 % și 

20 % din suma garantată a portofoliului de credite). Pierderile care depășesc plafonul 

respectiv sunt suportate integral de intermediar. Cu alte cuvinte, pentru fiecare împrumut 

neonorat, FEI rambursează pierderile la rata de garantare până la atingerea plafonului, 

primind, la rândul lui, rambursări din partea Comisiei (prin ceea ce se numește contribuția 

UE). Plafonul stabilit pentru fiecare intermediar limitează riscurile pentru bugetul UE. În 

schimb, în cadrul Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin, nu există un astfel de 

plafon, iar FEI are obligația de a acoperi toate pierderile la rata de garantare contractată, 

care se apropie, de obicei, de 50 % (a se vedea figura 1). 
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Figura 1 – Acoperirea riscului de credit în cadrul celor două instrumente 

 

Notă: figura prezintă situația în care pierderile efective sunt mai mari decât pierderile preconizate. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

 Pentru a limita cuantumul pierderilor care trebuie acoperite de garanție în cadrul 11.

Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin, intermediarii trebuie să se angajeze să 

mențină un nivel minim al calității împrumuturilor din portofoliile lor. Acest nivel este definit 

(i) printr-un rating de credit minim al debitorilor și (ii) ținând cont de alte caracteristici ale 

portofoliului. În plus, în timp ce garanțiile parțiale din cadrul Mecanismului de garantare 

a împrumuturilor sunt puse la dispoziție cu titlu gratuit, în cadrul Fondului de garantare 

pentru IMM-uri InnovFin, intermediarului i se percepe un comision de garantare de 0,5 % 

sau de 0,8 % pe an (în funcție de dimensiunea financiară a debitorului) din suma garantată și 

încă nerambursată care este acoperită de acest din urmă fond. 

 Întrucât nu există niciun plafon în cadrul Fondului de garantare pentru IMM-uri 12.

InnovFin, Comisia și FEI au convenit să partajeze riscurile asociate, FEI având dreptul la 

o primă de risc stabilită de comun acord. 

Mecanismul de garantare a împrumuturilor

Garanție plafonată

Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin

Garanție neplafonată

Total portofoliu 
de împrumuturi

Rata de 
garantare 

(50 %)

Valoarea maximă a 
pierderilor 

acoperite de 
garanție

Rata de garantare 
(50 %)

Pierderi efective

Rambursarea unei 
părți din pierderile 
efective de către FEI

Plafon 
contractual 

pentru pierderi

Pierderi preconizate

Pierderi suportate de intermediar 
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Fondurile UE implicate 

 Resursele UE puse la dispoziția instrumentelor de garantare a împrumuturilor care fac 13.

obiectul gestiunii centralizate și care sunt destinate întreprinderilor mai mici au crescut de-a 

lungul timpului, după cum se arată în tabelul 1. 



 15 

 

Tabelul 1 – Date financiare privind instrumentele aflate sub gestiune centralizată (în 

miliarde de euro) 

Instrument și perioadă Contribuția din 
partea UE 

(a se vedea 
punctul 10) 

Suma 
garantată 

Suma portofoliilor de credite ale 
intermediarilor care sunt acoperite de 

garanție (valoarea maximă a portofoliului)  
(a se vedea punctul 9) 

Instrumente anterioare 
Fondul de garantare pentru 
IMM-uri  
1998-2000 

0,14 2,40 6,17 

Fondul de garantare pentru 
IMM-uri  
2001-2006 

0,27 4,68 10,22 

Fondul de garantare pentru 
IMM-uri  
2007-2013 

0,64 7,34 14,40 

Instrumentul de partajare 
a riscurilor  
2012-2013 

0,27 1,13 3,18 

Instrumente actuale(1) 
Mecanismul de garantare 
a împrumuturilor 2014-2020 
• Situația la 31.12.2016 

 
 

 
 

6,71 

 
 

13,67 

(suma împrumuturilor preconizate a fi 
acordate întreprinderilor este de 18,90(2)) 

• Situația preconizată după 
utilizarea integrală 
a contribuției UE 

0,72 7,31 
14,89 

(suma împrumuturilor preconizate a fi 
acordate întreprinderilor este de 20,59) 

Fondul de garantare pentru 
IMM-uri InnovFin 2014-2020 
• Situația la 31.12.2016 

  
 

4,08 

 
 

8,65 
(= suma împrumuturilor preconizate a fi 

acordate întreprinderilor) 
• Situația preconizată după 

utilizarea integrală 
a contribuției UE 

1,06 4,76 
9,53 

(= suma împrumuturilor preconizate a fi 
acordate întreprinderilor) 

Total 
instrumente actuale 
• Situația la 31.12.2016 

  
 

10,79 

 
 

22,32 
(suma împrumuturilor preconizate a fi 

acordate întreprinderilor este de 27,55) 
• Situația preconizată după 

utilizarea integrală 
a contribuției UE 

1,78 12,07 
24,42 

(suma împrumuturilor preconizate a fi 
acordate întreprinderilor este de 30,12) 

(1) Pentru instrumentele anterioare, data până la care acordurile de garantare puteau fi semnate 
a expirat. Pentru instrumentele actuale, acordurile de garantare pot fi semnate până la 
30 iunie 2021 în cadrul Mecanismului de garantare a împrumuturilor și până la 30 iunie 2022 în 
cadrul Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin. Prin urmare, în ceea ce privește situația 
la 31.12.2016, sumele garantate și portofoliul de credite se referă la acordurile de garantare 
semnate până la acea dată. 
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(2) Suma împrumuturilor preconizate a fi acordate întreprinderilor este mai mare decât valoarea 
maximă a portofoliului, deoarece garanția UE este oferită și instituțiilor de garantare, care, la 
rândul lor, garantează, o parte din împrumuturile acordate de intermediarii financiari. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor Comisiei pentru instrumentele în vigoare 
până în 2006, a bugetului UE pentru valoarea contribuției UE pentru instrumentele în vigoare 
începând cu anul 2007, a raportării FEI la 31 decembrie 2016 și a calculului Comisiei privind situația 
preconizată după utilizarea integrală a contribuției UE. 

 Astfel, pentru perioada 2014-2020, se preconizează că bugetul UE va pune la dispoziție 14.

1,78 miliarde de euro pentru a acoperi atât pierderi viitoare din portofoliul garantat, cât și 

costurile de gestionare a instrumentelor. La 31 decembrie 2016, pierderea medie 

preconizată pentru acordurile de garantare deja semnate era de 9 %9

 În cadrul Fondului de garantare pentru IMM-uri pentru perioada 1998-2000, 52 % din 15.

intermediarii financiari înregistraseră pierderi corespunzând unui procent de cel puțin 90 % 

din pierderile preconizate pentru portofoliul lor. Pentru fondul vizând perioada 2001-2006, 

același lucru a avut loc în cazul a 53 % din intermediarii financiari. Este prea devreme să se 

furnizeze date similare pentru Fondul de garantare pentru IMM-uri aferent perioadei 

2007-2013. 

 (sau de 0,98 miliarde 

de euro). Aceasta a fost mai mare decât în cazul fondurilor precedente de garantare pentru 

IMM-uri (rata medie preconizată privind pierderile fusese de 5,4 % pentru 

perioada 1998-2000, de 5,1 % pentru perioada 2001-2006 și de 6,8 % pentru 

perioada 2007-2013). 

 Pentru instrumentele actuale (a se vedea tabelul 1

 În 2015, a fost constituit Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)

), la 31 decembrie 2016, portofoliul 16.

de credite (22,32 miliarde de euro) al intermediarilor contractați era garantat pentru suma 

de 10,79 miliarde euro sau la o rată de aproape 50 %. Valoarea totală preconizată 

a împrumuturilor acordate întreprinderilor era de 27,55 miliarde de euro.  

10

                                                       

9 Pierderea preconizată este stabilită de FEI pentru fiecare acord de garantare. Pentru acordurile 
semnate până la sfârșitul anului 2016, ratele variază între 4 % și 20 %. 

. În 2016, 17.

Comisia, Banca Europeană de Investiții (BEI) și FEI au decis să pună la dispoziție o parte din 

10 Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 
privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în 
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resursele bugetare ale FEIS pentru a completa contribuția UE la cele două instrumente aflate 

sub gestiune centralizată. Mecanismul de garantare a împrumuturilor va fi suplimentat cu 

0,55 miliarde de euro, iar Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin va fi suplimentat cu 

0,88 miliarde de euro. Prin urmare, resursele totale ale UE vor crește de la 1,78 miliarde de 

euro (a se vedea tabelul 1

 În cadrul gestiunii partajate, UE a furnizat, de asemenea, resurse substanțiale pentru 18.

instrumentele financiare (a se vedea 

) la 3,13 miliarde de euro. Acordurile de delegare încheiate între 

Comisie și FEI erau în curs de modificare în iulie 2017. 

punctul 2). La 31 martie 2017, contribuția efectivă pusă 

la dispoziție de UE pentru instrumentele de garantare în perioada 2007-2013 se ridica la 

2,5 miliarde de euro, valoarea împrumuturilor acordate fiind estimată la cel puțin 

18 miliarde de euro11

 În perioada 2007-2013, ponderea relativă a sumelor cu titlu de garanție (co)finanțate de 19.

UE a continuat să fie redusă comparativ cu valoarea totală a garanțiilor emise în statele 

membre (pentru detalii suplimentare, a se vedea 

. Valoarea contribuției alocate de UE tuturor tipurilor de instrumente 

financiare din cadrul gestiunii partajate pentru perioada 2014-2020 a fost estimată de 

Comisie ca fiind semnificativ mai mare decât cea aferentă perioadei 2007-2013. Însă cele mai 

recente date disponibile (la 31 decembrie 2015) nu permit încă identificarea sumelor 

aferente instrumentelor de garantare. 

anexa I). Cu toate acestea, datorită 

creșterii resurselor bugetare pentru aceste instrumente de garantare în perioada 2014-2020 

(a se vedea punctele 13 și 17-18

                                                                                                                                                                         
materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții 
strategice (JO L 169, 1.7.2015, p. 1). 

), se preconizează că această pondere va crește. În plus, în 

perioada 2007-2013, valoarea anuală medie a împrumuturilor garantate de UE a reprezentat 

11 Raportul Comisiei Europene, intitulat Summary of data on the progress made in financing and 
implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in 
accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006 (Sinteza datelor privind 
progresele înregistrate în ceea ce privește finanțarea și implementarea instrumentelor de 
inginerie financiară raportate de autoritățile de management în conformitate cu articolul 67 
alineatul (2) litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului), perioada de 
programare 2007-2013, situația la 31 martie 2017. Trebuie menționat faptul că aproape 83 % 
din beneficiarii împrumuturilor sunt IMM-uri, 17 % sunt persoane fizice și 0,11 % sunt 
întreprinderi mari. Nu sunt disponibile date care să se refere exclusiv la IMM-uri. 
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mai puțin de 0,5 % din totalul împrumuturilor bancare acordate IMM-urilor (deși acest 

procent variază semnificativ de la un stat membru la altul) (pentru mai multe detalii, a se 

vedea anexa II). 

 Curtea a urmărit să evalueze dacă garanțiile furnizate de UE pentru împrumuturi au 20.

sprijinit creșterea și inovarea întreprinderilor mai mici, prin îmbunătățirea accesului lor la 

finanțare. În acest scop, Curtea a analizat: 

ABORDAREA AUDITULUI 

(a) dacă instrumentele de garantare actuale fuseseră concepute în mod corespunzător; 

(b) dacă beneficiarii s-ar fi confruntat cu dificultăți la obținerea unui împrumut în lipsa 

acestei garanții;  

(c) dacă instrumentele de garantare și-au îndeplinit obiectivele și dacă acestea au oferit 

sprijin destinatarilor care erau într-adevăr vizați; și 

(d) dacă sistemul de evaluare al Comisiei furniza probe care să ateste eficacitatea 

instrumentelor de garantare. 

 Pentru a analiza rezultatele pe termen lung și sistemul de evaluare, Curtea s-a 21.

concentrat în primul rând pe instrumentele de garantare a împrumuturilor care au fost în 

vigoare în perioada 2001-2013. În ceea ce privește toate celelalte aspecte, Curtea s-a 

concentrat pe Mecanismul de garantare a împrumuturilor și pe Fondul de garantare pentru 

IMM-uri InnovFin.  

 Criteriile de audit au fost derivate din regulamentele de instituire a acestor instrumente, 22.

din documentele pregătitoare aferente, din rapoartele anterioare ale Curții pe această temă, 

din normele și procedurile interne ale Comisiei și din literatura de specialitate. Criteriile sunt 

explicate în detaliu în diferitele secțiuni ale prezentului raport. 

 Probele de audit au fost colectate pe baza: 23.

(a) unei examinări a documentației relevante; 
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(b) unei analize a unui eșantion aleatoriu de 50 de împrumuturi acoperite de cele două 

instrumente de garantare actuale, inclusiv pe baza vizitelor efectuate la trei 

intermediari financiari ai Mecanismului de garantare a împrumuturilor (în Republica 

Cehă, România și Regatul Unit) și la doi intermediari financiari ai Fondului de garantare 

pentru IMM-uri InnovFin (în Germania și Suedia); 

(c) unor discuții telefonice purtate cu reprezentanții unui număr de 46 de întreprinderi 

beneficiare incluse într-un eșantion selectat aleatoriu pentru Fondul de garantare 

pentru IMM-uri InnovFin (acoperind șapte intermediari financiari din Republica Cehă, 

Spania, Franța, Italia și Luxemburg); 

(d) vizitelor efectuate la două bănci comerciale și la organisme guvernamentale din Grecia; 

(e) unui studiu econometric al efectelor pe termen lung ale instrumentelor care preced 

Mecanismul de garantare a împrumuturilor asupra întreprinderilor beneficiare din 

Franța;  

(f) unei analize a datelor disponibile la nivelul FEI și la nivelul Comisiei cu privire la garanții 

și la schemele de granturi destinate întreprinderilor mai mici în cadrul programului 

Orizont 2020; și 

(g) unor discuții purtate cu membrii ai personalului Comisiei și al FEI. 

Modul în care au fost concepute instrumentele de garantare prezenta neajunsuri 

OBSERVAȚII 

 La instituirea unui instrument financiar, Comisia trebuie să ia în considerare, printre 24.

altele, următoarele elemente: (i) nevoile pieței și dimensiunea instrumentului (și anume, 

valoarea contribuției UE care urmează să fie pusă la dispoziție) și (ii) costul gestionării 

instrumentului. 

 Odată ce instrumentul este instituit, acesta ar trebui să inițieze rapid operațiunile astfel 25.

încât să poată utiliza în mod optim perioada de implementare. 
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 Prin urmare, Curtea a examinat: 26.

(a) dacă dimensiunea instrumentelor a fost decisă pe baza unei evaluări adecvate 

a nevoilor pieței; 

(b) dacă negocierea dintre Comisie și FEI privind costurile, primele și comisioanele era 

bazată pe elemente justificative; 

(c) dacă instrumentele începuseră să funcționeze fără întârziere. 

Dimensiunea instrumentelor nu era bazată pe o evaluare cuprinzătoare și actualizată 

a nevoilor pieței 

 Întrucât UE finanțează un număr mare de instrumente financiare care funcționează 27.

alături de instrumente finanțate la nivel național sau regional, analiza nevoilor pieței este 

esențială pentru a se asigura eficacitatea instrumentelor. 

 Evaluările de impact și examinările ex ante efectuate de Comisie înainte de lansarea 28.

unei noi generații de instrumente financiare ar trebui să furnizeze informații cu privire la 

nevoile pieței și ar trebui să permită formularea unor concluzii cu privire la valoarea 

sprijinului necesar pentru a răspunde acestor nevoi. Prin urmare, Curtea a analizat aceste 

evaluări/examinări pentru instrumentele de garantare. 

 Pentru ambele programe în care sunt încorporate cele două instrumente aflate sub 29.

gestiune centralizată (Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor 

mici și mijlocii și programul Orizont 2020), s-au efectuat evaluări în 2011 și, respectiv, 

în 2013. Cu toate acestea, pentru instrumentele financiare din cadrul programului Orizont 

2020 (inclusiv pentru Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin), evaluarea specifică 

a fost efectuată după ce propunerea legislativă privind programul fusese deja emisă și după 

ce suma bugetară indicativă fusese discutată deja între Comisia Europeană, Parlamentul 

European și Consiliu. 

 Ambele evaluări au inclus o analiză a nevoilor pieței (și anume, a deficitului de 30.

finanțare). Din cauza lipsei de date complete, cuantificarea exactă a acestui deficit a fost 

dificil de realizat și, prin urmare, s-a bazat pe o serie de estimări și ipoteze (a se 



 21 

 

vedea caseta 1

Caseta 1 – Cuantificarea nevoilor pieței: estimări și ipoteze 

). În consecință, numărul IMM-urilor considerate ca fiind afectate de lipsa 

accesului la finanțare (între 2 și 3,5 milioane dintr-un total de 23 de milioane), nu din cauza 

unor neajunsuri fundamentale, ci mai degrabă din cauza inexistenței/insuficienței garanțiilor 

(presupuse a fi la un nivel de 20 %), a fost exprimat ca interval (între 0,4 și 0,7 milioane de 

IMM-uri). Cifrele privind deficitul de finanțare care au fost utilizate pentru evaluarea 

din 2011 nu au fost actualizate atunci când s-a realizat evaluarea din 2013. 

Din cauza lipsei de date, anumite aspecte au trebuit să fie estimate, cum ar fi:  

• (i) IMM-urile ale căror cereri de finanțare bancară fuseseră respinse sau nu fuseseră acceptate 
decât parțial și (ii) IMM-urile care nu solicitaseră finanțare de teama unei eventuale respingeri. 
Acestea au fost estimate pe baza unui sondaj și IMM-urile respective nu sunt considerate a fi 
acoperite de instrumentele existente finanțate de UE sau finanțate la nivel național.  
Conform datelor rezultate în urma sondajului12

• procentul de respingeri de tranzacții bancare posibil judicioase. Era bazat pe o serie de surse și 
studii din sector. 

, procentul IMM-urilor care considerau că 
accesul la finanțare constituia o problemă a scăzut de la 17 % în 2009 la 10 % în 2016. Cu toate 
acestea, existau diferențe semnificative de la o țară la alta; 

Exemple de ipoteze formulate în cadrul evaluărilor: 

• deficitul de finanțare era considerat ca fiind subestimat, deoarece se presupunea, de exemplu, 
că pe piață intră în fiecare an IMM-uri noi.  
Cu toate acestea, nu exista nicio cuantificare a IMM-urilor ce intrau în categoria IMM-urilor și 
nici a celor ce părăseau această categorie, cuantificare care să vină în sprijinul acestei ipoteze; 

• se preconiza că sprijinul public pentru garanțiile pentru împrumuturi la nivelul statelor membre 
urma să scadă, accentuând astfel deficitul.  
Această ipoteză s-a dovedit ulterior a nu fi corectă, deoarece, potrivit datelor disponibile13

                                                       

12 Anchete privind accesul la finanțare al întreprinderilor din zona euro, efectuate în numele Băncii 
Centrale Europene și al Comisiei Europene începând cu 2009. 

, 
nivelul garanțiilor emise în anii 2010-2015 a fost mai mare decât în toți anii 2000-2008. 
Anul 2009 a fost anul în care s-a înregistrat un nivel-record; 

13 Raportul 2016 al AECM (European Association of Guarantee Institutions – Asociația Europeană a 
Instituțiilor de Garantare), intitulat Facts and Figures – Member statistics 2014-2015. Trebuie 
remarcat faptul că aceste date nu oferă o imagine completă deoarece sunt limitate la garanțiile 
care au fost emise de organizațiile membre ale AECM și care au crescut de-a lungul anilor. 
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• instrumentele de garantare a împrumuturilor în cadrul gestiunii partajate erau preconizate să 
crească, dar nu într-atât încât să compenseze integral reducerea preconizată a sprijinului 
furnizat de statele membre.  
Conform datelor Comisiei, se estimează că contribuția UE la toate tipurile de instrumente 
financiare aflate sub gestiune partajată în perioada 2014-2020 va fi semnificativ mai mare (de 
circa 75 %) față de contribuția din perioada 2007-2013 (a se vedea punctul 18

 Evaluarea din 2011 și, în special, studiul subiacent

). 

14 realizat în numele Comisiei, au 31.

inclus o analiză detaliată a mai multor opțiuni (instrumente financiare diferite și bugete 

diferite) și au evaluat impactul acestora. Evaluarea din 2013 nu a avut același nivel de opțiuni 

și de informații privind impactul. În special, deși contribuția care urma să fie pusă la 

dispoziție de către UE pentru Fondul de garantare pentru IMM-uri era mai mare în 

comparație cu echivalentul său din perioada anterioară (a se vedea tabelul 1), nu a existat 

o evaluare a impactului asupra deficitului de finanțare și nici a capacității de absorbție15

 Contribuția UE disponibilă pentru cele două instrumente aflate sub gestiune centralizată 32.

nu este alocată în funcție de stat membru, regiune sau sector. Instrumentele, în 

conformitate cu temeiul lor juridic, sunt orientate spre cerere, intermediarii financiari 

răspunzând solicitării de exprimare a interesului lansate de FEI. În timp ce nevoile pieței și, 

prin urmare, posibilul impact al garanțiilor, variază de la un stat membru la altul, analiza 

deficitului de finanțare pentru cele două instrumente a fost efectuată numai la nivelul UE. 

Evaluările din 2011 și 2013 nu s-au bazat pe informațiile disponibile privind nevoile pieței în 

mai multe state membre și regiuni. Într-adevăr, în perioada 2006-2008, în cadrul inițiativei 

JEREMIE

, 

ținând cont, de asemenea, de impactul combinat al tuturor celorlalte instrumente de 

garantare finanțate de UE, luate împreună. 

16

                                                       

14 Studiu realizat de Economisti Associati în colaborare cu EIM Business & Policy Research, The 
Evaluation Partnership, Centre for Strategy & Evaluation Services și cu Centrul pentru Studii 
Politice Europene. 

 (Resurse europene comune pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și 

mijlocii), FEI a elaborat o „analiză a deficitelor” la nivel național, pentru 19 state membre, la 

15 Aceasta se referă la capacitatea de a găsi intermediari financiari dispuși să opereze instrumentul 
de garantare și la capacitatea intermediarilor financiari de a aproba împrumuturi pentru un 
număr suficient de întreprinderi vizate de instrumentele de garantare. 

16 Inițiativă lansată de Comisie și de Grupul BEI. 
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cererea acestora. De asemenea, în 2012, Comisia a dispus efectuarea unui studiu în care 

a fost furnizată o prezentare de ansamblu a sistemelor de împrumut, de garantare și de 

capitaluri proprii sprijinite cu fonduri naționale în statele membre ale UE. În 2014 a fost 

efectuată o actualizare, însă din cauza limitărilor sferei de cuprindere stabilite pentru studii, 

prezentările generale pentru fiecare stat membru nu sunt complete. 

 Evaluarea din 2011 preconiza că cel mai ridicat efect catalizator urma să fie atins în 33.

statele membre care au aderat la UE începând cu 2004. Cu toate acestea, pe baza 

acordurilor de garantare semnate între FEI și intermediarii financiari în cadrul celor două 

instrumente până la sfârșitul anului 2016, aproximativ trei sferturi din împrumuturile 

preconizate vor fi generate în patru state membre care au aderat la UE înainte de 2004. 

Pentru majoritatea statelor membre care au aderat la UE începând cu 2004, impactul celor 

două instrumente din punctul de vedere al acoperirii deficitului de finanțare este mai mic 

decât cel de la nivelul acestor state membre beneficiare principale.  

 FEIS (a se vedea punctul 17) va suplimenta în mod semnificativ cele două instrumente. 34.

Curtea a subliniat deja în Avizul său nr. 2/201617

 În ceea ce privește instrumentele cofinanțate din fondurile structurale, Curtea 35.

a subliniat într-un raport special anterior

 că pentru FEIS nu se realizase nicio evaluare 

sau analiză privind cauzele deficitului și nevoile pieței sau privind cele mai bune modalități 

de a răspunde la acestea. 

18

                                                       

17 Avizul nr. 2/2016, intitulat „FEIS: o propunere venită prea devreme de majorare și de prelungire 
a fondului” (punctele 21-22) (JO C 465, 13.12.2016). 

 că, pentru perioada 2007-2013, nevoile pieței nu 

fuseseră întotdeauna evaluate în mod corespunzător de către autoritățile responsabile din 

statele membre. Acest lucru a dus la supradimensionarea unui număr semnificativ de 

instrumente financiare.  

18 Raportul special nr. 19/2016 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Execuția bugetului UE prin 
instrumente financiare – ce învățăminte trebuie desprinse din perioada de 
programare 2007-2013”, punctele 46-54 (http://eca.europa.eu). 
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Nivelul costurilor, al primelor și al comisioanelor nu era justificat în mod suficient 

 FEI primește un comision de administrare ca remunerație pentru serviciile furnizate și 36.

un comision de performanță ca stimulent pentru îndeplinirea unor obiective specifice. Suma 

totală maximă a comisioanelor de administrare și a celor de performanță percepute de FEI 

pe toată durata de funcționare a fiecărui mecanism nu poate depăși 6 % din contribuția UE. 

Acest plafon a fost de 9 % pentru instrumentele din perioada 1998-2000 și 2001-2006, iar 

Comisia a reușit să îl reducă ulterior la 6 %. 

 De asemenea, Comisia (i) plătește către FEI un comision de gestiune a trezoreriei19

 Suma maximă a costurilor de gestiune și a comisioanelor care poate fi plătită pentru 38.

cele două instrumente pe întreaga durată de funcționare a acestora este de 129,7 milioane 

de euro, astfel cum este detaliat în 

, 37.

calculat la sumele plătite de la bugetul UE pentru ambele instrumente și (ii) rambursează 

către FEI alte costuri de gestiune specifice neprevăzute, pe baza unor documente 

justificative. Plafonul combinat pentru aceste costuri este de 1 % din contribuția UE la 

Mecanismul de garantare a împrumuturilor și de 1,5 % din contribuția acesteia la Fondul de 

garantare pentru IMM-uri InnovFin.  

tabelul 2. Costurile vor crește odată ce va fi formalizată, 

prin aducerea de amendamente la acordurile de delegare, suplimentarea din partea FEIS 

a contribuției UE (a se vedea punctul 17

                                                       

19 În cazul Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin, FEI transferă comisionul primit către 
BEI, aceasta din urmă fiind cea care realizează efectiv gestiunea trezoreriei. 

).  
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Tabelul 2 – Suma maximă care poate fi plătită pentru costurile de gestiune și pentru 

diferitele comisioane (în milioane de euro) 

 Mecanismul de 
garantare 

a împrumuturilor 

Fondul de garantare 
pentru IMM-uri 

InnovFin 

TOTAL 

Contribuția din partea UE 717,00 1 060,00 1 777,00 
Total costuri de gestiune și 
comisioane din care 

50,18 79,50 129,68 

- Comision de 
administrare 

20,07 29,68 49,75 

- Comision de 
performanță 

22,94 33,92 56,86 

- Comision de gestiune 
a trezoreriei și alte 
costuri 

7,17 15,90 23,07 

Contribuția UE, după 
deducerea oricăror costuri 
și comisioane 

666,82 980,50 1 647,32 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor bugetare de la nivelul UE și a acordurilor 
de delegare încheiate între Comisie și FEI. 

 Costurile și comisioanele anuale20 de gestiune pentru cele două instrumente vor fi în jur 39.

de 6,5 milioane de euro (fără să se ia în calcul și suplimentarea din partea FEIS). Deși FEI este, 

în principal, deținut de organisme publice21

 Prin urmare, înainte de a începe faza de negociere cu FEI, Comisia ar fi trebuit să 40.

dispună de informații cu privire la cheltuielile (i) suportate de FEI pentru gestionarea unor 

instrumente anterioare de garantare a împrumuturilor, (ii) suportate de diverse instituții de 

garantare naționale la gestionarea unor instrumente de garantare a împrumuturilor și (iii) 

percepute de FEI altor organisme din partea cărora i-a fost încredințat un mandat de 

gestionare (cum ar fi BEI sau diferite autorități naționale). Curtea a examinat dacă aceste 

date fuseseră obținute. 

, UE deținând 29,81 % din capitalul său social, 

este totuși important să se asigure un nivel adecvat al acestor comisioane. 

                                                       

20 Luând în calcul o durată de viață de 21 de ani. 

21 Uniunea Europeană deține 28,1 % din capitalul social, în timp ce BEI deține 59,9 %. Capitalul BEI 
este deținut de cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. 
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 Curtea a constatat că informațiile pe care Comisia le-a avut la dispoziție nu erau 41.

suficient de detaliate în ceea ce privește costurile reale ale schemelor care fuseseră 

gestionate în trecut. Informațiile pe care aceasta le avea cu privire la comisioanele plătite de 

alte organisme care însărcinaseră FEI cu gestionarea unor instrumente financiare în numele 

lor erau limitate și eforturile de a compara costurile acestuia cu cele suportate pentru un 

eșantion de instrumente de garantare administrate la nivel național au fost minime. 

 Cu titlu comparativ, în cazul instrumentelor de garantare cofinanțate din fondurile 42.

structurale, plafonul impus de reglementările aplicabile asupra costurilor de gestiune și 

asupra comisioanelor este mai mare decât cel de 6 % perceput pentru instrumentele aflate 

sub gestiune centralizată. Cu toate acestea, costurile efective s-au menținut sub plafon. 

Conform datelor indicative privind punerea în aplicare a instrumentelor de garantare 

cofinanțate din fondurile structurale22 în perioada 2007-2013, suma medie anuală 

a costurilor de gestiune și a comisioanelor23

 Pe lângă comisioanele menționate anterior, în cazul Fondului de garantare pentru IMM-43.

uri InnovFin, FEI are dreptul la o primă de risc drept compensație pentru partajarea unei 

părți a riscului asociat acestui instrument (a se vedea 

 se situează, în prezent, în același interval ca cele 

plătite de Comisie pentru cele două instrumente auditate. 

punctul 12 și figura 1

 Riscul corespunzător expunerii FEI depinde de profilul de risc al portofoliului-suport și 44.

de valoarea contribuției UE, aceasta din urmă fiind plătită în tranșe anuale și înainte de 

aprobarea efectivă a garanțiilor. Până în 2022, pot fi incluse noi împrumuturi în Fondul de 

garantare pentru IMM-uri InnovFin, astfel încât profilul de risc al portofoliului se poate 

modifica. 

). 

                                                       

22 Sursa: a se vedea nota de subsol 11. Datele sunt indicative deoarece, pentru un număr 
semnificativ de fonduri de garantare, nu fuseseră raportate comisioane sau fuseseră raportate 
comisioane „zero”. 

23 Cu toate acestea, există variații semnificative în ceea ce privește nivelul costurilor și al 
comisioanelor de la o țară la alta și de la un instrument financiar la altul. A se vedea 
punctele 109-131 din Raportul special nr. 19/2016 al Curții. 
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 Intermediarii financiari trebuie să plătească un comision de garantare (a se 45.

vedea punctul 11

 Comisionul de risc este stabilit la 1,25 % pe an pentru 80 % din suma garantată 46.

nerambursată încă (deoarece contribuția UE este preconizată să corespundă unui procent de 

20 % din suma totală garantată pentru toți intermediarii luați împreună). Suma totală 

maximă a primei de risc care poate fi percepută de FEI pe toată durata de funcționare 

a instrumentului este de 10 % din contribuția UE (și anume, de 106 milioane de euro).  

), care reprezintă un venit pentru fond. Contribuția UE va fi utilizată pentru 

plata primelor de risc numai atunci când comisionul de garantare este insuficient pentru 

a acoperi suma integrală a acestor prime la care are dreptul FEI. 

 Există riscul ca această primă să compenseze FEI în exces pentru riscul efectiv asumat. 47.

Aceasta deoarece prima se plătește pentru 80 % din suma garantată nerambursată încă, 

chiar și atunci când contribuția UE efectiv vărsată depășește 20 % din suma garantată (cu 

alte cuvinte, când expunerea reală a FEI este mai mică de 80 %). Cu toate acestea, nu există 

niciun mecanism de revizuire a primei de risc care va trebui plătită către FEI până în 2022. De 

exemplu, în perioada 2014-2015, contribuția UE a depășit suma garantată nerambursată 

încă, astfel încât FEI nu și-a asumat niciun risc, dar a beneficiat de prime de risc în valoare de 

aproximativ 0,5 milioane de euro.  

Faza de implementare a demarat în mod rapid  

 O serie de audituri anterioare ale Curții au arătat că punerea în funcțiune 48.

a instrumentelor financiare reprezintă o provocare majoră, eventualele întârzieri putând 

pune în pericol realizarea obiectivelor24

 Mecanismul de garantare a împrumuturilor a fost, în esență, o continuare a Fondului 49.

anterior de garantare pentru IMM-uri, astfel încât el a putut deveni operațional în mod 

. Prin urmare, Curtea a examinat dacă astfel de 

întârzieri au fost evitate. 

                                                       

24 De exemplu: punctul 88 din Raportul special nr. 2/2012 al Curții privind instrumentele financiare 
cofinanțate de Fondul european de dezvoltare regională în vederea sprijinirii IMM-urilor, 
punctul 93 din Raportul special nr. 19/2016 al Curții și punctul 68 din Raportul special nr. 5/2015 
al Curții, intitulat „Reprezintă instrumentele financiare o soluție de succes și de perspectivă 
pentru domeniul dezvoltării rurale?” (http://eca.europa.eu). 
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rapid. Pe de altă parte, demararea în mod prompt a operațiunilor Fondului de garantare 

pentru IMM-uri InnovFin, care, în unele privințe, era un instrument ce aducea elemente de 

noutate, a fost o realizare semnificativă.  

 Pentru ambele instrumente, acordurile dintre Comisie și FEI fuseseră semnate până în 50.

iulie 2014. Până la sfârșitul anului 2014, FEI semnase deja acorduri de garantare cu șase 

intermediari, cu un volum de împrumuturi estimat la circa 1,4 miliarde de euro. Până la 

sfârșitul anului 2016, rata de execuție (din punctul de vedere al gradului în care contribuția 

UE a fost utilizată) era de 80 %. La aceeași dată, intermediarii financiari acordaseră 

împrumuturi ce corespundeau unui procent de aproximativ 27 % din volumul lor de 

împrumuturi preconizat. 

Instrumentele de garantare a împrumuturilor nu s-au concentrat suficient pe 

întreprinderile care întâmpină probleme la obținerea unui împrumut 

 Creditorii percep, de obicei, rate mai mari ale dobânzii și comisioane proporționale cu 51.

profilul de risc mai ridicat al debitorilor. Aceștia ar putea fi însă, în același timp, reticenți în 

a percepe o dobândă ridicată și în a asuma riscuri peste un anumit nivel, alegând, în schimb, 

să restrângă activitatea lor de creditare. În consecință, unele proiecte viabile pot să nu fie 

finanțate de bănci pe motivul că sunt considerate a fi prea riscante, în special atunci când 

debitorii nu dispun de niciun mijloc prin care să demonstreze bonitatea lor și/sau validitatea 

perspectivelor proiectelor lor25

 Faptul că există debitori cu proiecte viabile care nu reușesc să aibă acces la finanțare 52.

constituie motivul principal care stă la baza finanțării de către UE a instrumentelor de 

garantare a împrumuturilor, astfel cum se menționează în documentele pregătitoare și în 

regulamentele în temeiul cărora au fost instituite cele două instrumente analizate. Se 

. În scopul prezentului raport, întreprinderile viabile care nu 

sunt în măsură să obțină un împrumut din partea creditorilor comerciali sunt denumite 

„întreprinderi viabile care nu au acces la finanțare”. 

                                                       

25 De exemplu, „faptul că un debitor este dispus să pună la dispoziție garanții la calitatea și 
valoarea cerută poate fi interpretat ca un semn al bonității sale”. Sursa: Sebastian Schich, 
Byuoung-Hwan Kim, Guarantee Arrangements for Financial Promises: How Widely Should the 
Safety Net be Cast? OECD Journal: Financial Market Trends, volumul 2011 – nr. 1.  
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precizează, în special, că „LGF […] reduc[e] […] dificultățile specifice cu care se confruntă 

IMM-urile viabile la accesarea finanțării, fie din cauza riscului ridicat cu care sunt percepute, 

fie din cauză că nu dispun de garanții colaterale suficiente”26. În cazul Fondului de garantare 

pentru IMM-uri InnovFin, Regulamentul privind programul Orizont 202027 face referire la 

faptul că „întreprinderi inovatoare bine poziționate – atât mari, cât și mici – nu pot obține 

împrumuturi pentru activități de cercetare și inovare cu risc ridicat” și că „inovațiile necesare 

pentru atingerea obiectivelor de politică se dovedesc, de obicei, prea riscante pentru a fi 

suportate de piață […]”. De asemenea, dispoziția din Regulamentul financiar conform căreia 

„instrumentele financiare nu vizează să […] înlocuiască […] finanțarea privată”28

 Prin urmare, aceste instrumente nu sunt concepute ca subvenții generale menite să 53.

reducă cheltuielile cu dobânzile ale întreprinderilor mai mici în general sau ale 

întreprinderilor inovatoare, ci să îmbunătățească accesul la finanțare pentru întreprinderile 

care nu ar fi putut obține un împrumut de la creditorii comerciali. 

 implică 

o concentrare asupra „întreprinderilor viabile care nu au acces la finanțare”. 

 Prin urmare, Curtea a examinat: 54.

(a) dacă întreprinderile care beneficiază de garanții pentru împrumuturi întâmpinaseră 

dificultăți în ceea ce privește accesul la finanțare; 

(b) dacă Comisia a utilizat în mod eficace măsurile existente pentru a spori accentul pe 

„întreprinderile viabile care nu au acces la finanțare”; și 

(c) dacă fondurile disponibile în cadrul acestor instrumente fuseseră absorbite cu succes în 

statele membre care se confruntau cu dificultăți financiare. 

                                                       

26 Regulamentul (UE) nr. 1287/2013. 

27 Secțiunea 2.3 din partea a II-a a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1291/2013. 

28 Articolul 140 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 
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Neajunsuri în ceea ce privește orientarea către acele întreprinderi viabile care nu au acces 

la finanțare 

 Pe baza eșantionului de împrumuturi selectat de Curte (96 de întreprinderi) pentru cele 55.

două instrumente, Curtea a constatat că numai 40 % din împrumuturi au fost acordate 

întreprinderilor care, în lipsa acestor garanții, ar fi avut probleme să obțină finanțare din 

partea unui creditor comercial. Acest nivel nu diferă în mod semnificativ de procentul de 

43 %29 pe care Curtea l-a identificat în cadrul auditului său anterior realizat cu privire la 

Fondul de garantare pentru IMM-uri30

 În cadrul Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin, 35 % din întreprinderi ar fi 56.

avut probleme să obțină un împrumut comercial fără garanția UE. Dar chiar și în rândul 

acestui subgrup de întreprinderi inovatoare, o parte putea avea acces la finanțare cu capital 

de risc sau ar fi putut obține un împrumut comercial prin furnizarea unor garanții personale. 

 (predecesorul Mecanismului de garantare 

a împrumuturilor), care avea obiective foarte asemănătoare și care se baza, într-o mare 

măsură, pe intermediari similari.  

 De asemenea, Curtea a comparat comportamentul intermediarilor publici și al celor 57.

privați în ceea ce privește selectarea beneficiarilor vizați31

(a) vechimea și mărimea întreprinderii, întrucât întreprinderile mai noi și mai mici tind să 

fie mai constrânse din punct de vedere financiar

, pe baza unor indicatori indirecți 

ce măsoară gradul de constrângere financiară: 

32

                                                       

29 Pe baza unui eșantion de 181 de împrumuturi acordate de nouă intermediari. 

; și  

30 A se vedea punctul 103 din Raportul special nr. 4/2011 al Curții, intitulat „Auditul Fondului de 
garantare pentru IMM-uri” (http://eca.europa.eu). 

31 În raport cu numărul total de întreprinderi la 30 iunie 2016 care obținuseră un împrumut în 
cadrul unuia sau altuia dintre cele două instrumente actuale. 

32 A se vedea, de exemplu: Ferrando et al., Assessing the financial and financing conditions of firms 
in Europe: the financial module in CompNet (Seria de documente de lucru ale BCE, nr. 1836, 
2015, p. 10). 
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(b) ponderea împrumutului din totalul activelor unei întreprinderi, pentru a măsura 

importanța financiară a acestuia ca sursă de finanțare în structura capitalului 

întreprinderii.  

 Acești indicatori relevă o diferență izbitoare între comportamentul intermediarilor 58.

publici și comportamentul celor privați în cadrul Fondului de garantare pentru IMM-uri 

InnovFin. Intermediarii publici au înregistrat în mod constant performanțe mai bune decât 

intermediarii privați în vizarea întreprinderilor mai susceptibile să aibă cu adevărat nevoie de 

o garanție. Astfel, întreprinderile cu o vechime mai mică de cinci ani reprezentau 35 % din 

portofoliul de credite al intermediarilor publici, comparativ cu 16 % din portofoliul de credite 

al intermediarilor privați. În mod similar, intermediarii publici erau mai dispuși să furnizeze 

beneficiarilor o finanțare relativ substanțială: mai mult de jumătate din împrumuturile 

acordate de aceștia au reprezentat peste 10 % din activele debitorului, spre deosebire de 

intermediarii privați, unde acest procent era atins doar pentru un sfert din împrumuturile 

acordate33

 Faptul că intermediarii privați din cadrul Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin 59.

s-au concentrat mai mult asupra întreprinderilor care ar fi avut acces la împrumuturi 

comerciale are legătură cu modul în care a fost conceput instrumentul. Regulamentul privind 

programul Orizont 2020 prevede că instrumentul vizează îmbunătățirea accesului la 

finanțare prin îndatorare, dar nu conține o cerință explicită să se vizeze în mod specific 

„întreprinderile viabile care nu au acces la finanțare”. Acordul dintre Comisie și FEI stipulează 

că obiectivul instrumentului este doar de „a stimula […] intermediarii să extindă, în mod 

direct sau indirect, finanțarea prin îndatorare […]”. Acordurile dintre FEI și intermediari nu 

specifică faptul că intermediarii ar trebui să se concentreze asupra întreprinderilor care 

întâmpină dificultăți în a accesa împrumuturi comerciale. În timp ce intermediarii publici 

sunt mai dispuși să se concentreze asupra unor astfel de întreprinderi datorită obiectivelor 

lor de politică, intermediarii privați nu au niciun fel de astfel de motivație, iar acordul de 

garantare cu FEI nu le impune nicio obligație în acest sens. Într-adevăr, un intermediar privat 

.  

                                                       

33 Chiar și în cazul în care se folosește un prag mai mic, tot sunt observate diferențe majore. 
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vizitat de Curte nici măcar nu era la curent cu faptul că accentul ar fi trebuit să fie pus pe 

întreprinderi viabile cărora li se refuză cereri de împrumut (a se vedea punctul 52

 Întreprinderile care se bucură de un acces suficient la finanțare pot totuși beneficia de 60.

garanție, de exemplu, prin obținerea unor împrumuturi pe o durată mai mare sau pentru 

sume mai mari. În plus, în cadrul Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin, 

intermediarii pot reduce rata dobânzii sub rata dobânzii de pe piață. Economia rezultată din 

dobândă este proporțională cu gradul de risc al debitorului. Cu toate acestea, întrucât 

întreprinderile care au acces la împrumuturi comerciale tind să prezinte un risc mai scăzut, 

economiile astfel rezultate sunt marginale. Valoarea medie a economiilor obținute care 

a fost observată în cazul eșantionului Curții era cuprinsă între 0,3 % și 0,4 %, adică nu mai 

mult de 1 000 de euro pe an pentru un împrumut de 250 000 de euro (valoare mediană din 

cadrul Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin). 

). 

Deși Comisia a reușit, printr-o măsură, să sporească accentul pe „întreprinderile viabile 

care nu au acces la finanțare”, ea nu a explorat încă și alte măsuri posibile, în special în 

ceea ce privește Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin 

 Curtea a observat deja că, în cadrul Fondului anterior de garantare pentru IMM-uri, 61.

o parte substanțială din beneficiari erau întreprinderi care ar fi avut acces la împrumuturi 

comerciale și a recomandat să se aibă în vedere „măsuri adecvate în vederea minimizării 

efectului de balast (deadweight), prin valorificarea, printre altele, a celor mai bune practici 

puse deja în aplicare de anumiți intermediari”34. În răspunsul său la recomandarea 

respectivă, Comisia a fost de acord că „ar trebui avute în vedere în cazul unui eventual 

program ce va succede Fondului de garantare pentru IMM‑uri m ăsuri adecvate pentru 

a minimiza efectul de balast”35

 În propunerea sa legislativă pentru actualul Mecanism de garantare a împrumuturilor, 62.

Comisia a introdus un plafon de 150 000 de euro pentru împrumuturile eligibile pentru 

. 

                                                       

34 A se vedea recomandarea 5 din Raportul special nr. 4/2011 al Curții. 

35 A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 103 din Raportul special nr. 4/2011 al Curții. 
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garanții. Debitorii care solicită sume mai mici erau considerați ca având dificultăți mai mari în 

a accesa finanțare. 

 Deși acest plafon a fost aprobat, legiuitorul a introdus o excepție. Împrumuturile mai 63.

mari pot fi totuși garantate în cadrul Mecanismului de garantare a împrumuturilor dacă se 

poate demonstra că beneficiarul nu este eligibil pentru o garanție în cadrul Fondului de 

garantare pentru IMM-uri InnovFin36. Un intermediar care dorește să aprobe un împrumut 

care depășește plafonul respectiv trebuie să verifice mai întâi dacă debitorul are capacitatea 

de a le îndeplini pe oricare dintre cele 14 criterii de eligibilitate legate de inovare aferente 

Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin (a se vedea punctul 89

 Prin urmare, plafonul a dus la reorientarea Mecanismului de garantare 64.

a împrumuturilor către întreprinderile în general mai riscante, mai mici și mai noi. Acest 

lucru este ilustrat de mai multe statistici de portofoliu: 

). Întrucât acesta este 

un proces relativ oneros, iar raționamentul de la baza sa este dificil de înțeles, majoritatea 

intermediarilor financiari mențin sub acest plafon împrumuturile garantate. 

(a) valoarea medie a unui împrumut a scăzut, ponderea împrumuturilor de peste 150 000 

de euro scăzând de la 37 % în cadrul mecanismului anterior la 15,8 % în cadrul 

Mecanismului de garantare a împrumuturilor; și 

(b) ponderea împrumuturilor acordate microîntreprinderilor (și anume, celor cu cel mult 

10 angajați) a crescut la 82 % față de 74 % în cadrul mecanismului anterior. 

 Cu toate acestea, împrumuturile mai mari continuă să fie garantate, uneori chiar și prin 65.

eludarea normelor. Un intermediar din cadrul Mecanismului de garantare a împrumuturilor 

(dintre cei trei pe care Curtea i-a auditat) nu a respectat acest plafon în mai multe rânduri, 

garantând mai multe împrumuturi pentru o singură întreprindere la aceeași dată. FEI 

a observat această practică și a solicitat informații suplimentare pentru un anumit caz, pe 

baza cărora a confirmat că exista un raționament comercial adecvat pentru acest caz 

                                                       

36 Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin poate acoperi împrumuturi cuprinse între 25 000 
de euro și 7,5 milioane de euro. 
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specific. Astfel de împrumuturi au reprezentat peste 10 % din portofoliul de credite 

garantate al intermediarului.  

 Criteriile de eligibilitate bine concepute pot reprezenta un alt mijloc de asigurare 66.

a faptului că garanțiile sunt utilizate de acele întreprinderi viabile care nu au acces la 

finanțare (a se vedea caseta 2 pentru un exemplu în acest sens). În cazul Mecanismului de 

garantare a împrumuturilor, astfel de criterii de eligibilitate sunt stabilite în acordurile de 

garantare încheiate cu intermediarii financiari. Cu toate acestea, în cazul Fondului de 

garantare pentru IMM-uri InnovFin, Comisia nu a impus niciun fel de criterii de acest gen în 

acordul său de delegare cu FEI (a se vedea punctul 59

Caseta 2 – Exemplu de criteriu de eligibilitate utilizat în alte locuri și care ar putea fi replicat în 

cadrul Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin 

). Curtea observă însă că, dintre cele 

14 criterii de eligibilitate stabilite pentru evaluarea caracterului inovator al unei întreprinderi 

(dintre care cel puțin una trebuie îndeplinită), două se referă la întreprinderile mai noi. 

Aceste două criterii nu au fost utilizate însă decât de o minoritate de întreprinderi care au 

beneficiat de un împrumut garantat prin Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin 

(20 %, la 31.12.2016). 

Programul de împrumuturi implementat de Small Business Administration din SUA le impune 

creditorilor să justifice utilizarea garanției, dovedind incapacitatea debitorului de a obține fonduri din 

surse convenționale alternative fără garanția respectivă. Acest lucru include luarea în calcul 

a patrimoniului personal aflat la dispoziția întreprinzătorului. 

 Perceperea unor rate ale dobânzii care depășesc nivelul mediu de pe piață reprezintă 67.

o altă abordare pentru intermediarii publici de a se asigura că, în cea mai mare parte, 

„întreprinderile viabile care nu au acces la finanțare” fac apel la garanție. Într-adevăr, 

întreprinderile care au acces la finanțare pot obține împrumuturi la rata dobânzii de pe piață 

și, prin urmare, sunt descurajate să solicite un împrumut garantat mai scump. Acest tip de 

politică de tarifare, astfel cum este ea aplicată de unele instituții naționale în materie de 

dezvoltare, nu este însă utilizat în cadrul Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin. 

 Cadrul conceput de Comisie pentru monitorizarea instrumentelor de garantare nu 68.

permite verificarea în mod periodic a gradului în care intermediarii pun accentul pe 
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„întreprinderile viabile care nu au acces la finanțare”. Pentru Mecanismul de garantare 

a împrumuturilor, indicatorul de monitorizare este dat de ponderea întreprinderilor care 

consideră că nu ar fi obținut finanțare fără această garanție. Cu toate acestea, datele 

necesare pentru a calcula acest indicator sunt prevăzute să fie colectate prin sondaj doar de 

două ori pe parcursul duratei de funcționare a instrumentului. Un indicator similar a fost 

utilizat pentru a evalua mecanismul precedent, însă dimensiunea eșantionului era prea mică 

pentru a se putea trage concluzii la nivelul fiecărui intermediar. În cazul Fondului de 

garantare pentru IMM-uri InnovFin, nu se utilizează niciun astfel de indicator.  

 Literatura de specialitate oferă o serie de indicatori alternativi (a se vedea caseta 3

Caseta 3 – Exemple de indicatori alternativi 

) care 69.

ar putea măsura, cu o mai mare promptitudine, la nivelul fiecărui intermediar, ponderea 

întreprinderilor care ar fi avut acces la împrumuturi comerciale. Dat fiind faptul că acești 

indicatori se bazează pe date care se regăsesc de obicei în dosarele de împrumut, datele 

necesare ar putea fi colectate de la intermediari. Cu toate acestea, Comisia nu a testat 

deocamdată aplicabilitatea altor indicatori alternativi. 

• Indicatorul privind constrângerile de investiții: bazat pe o schemă de „clasificare a priori” care 

atribuie un anumit grad de constrângeri financiare fiecărei întreprinderi, utilizând o serie de 

variabile derivate din bilanț și din contul de profit și pierdere, precum și interconexiunile 

acestora în cadrul unor scenarii de investiții/finanțare37

• Indicatorul privind constrângerile financiare: utilizat pentru a stabili întreprinderile care pot fi 

considerate ca fiind constrânse din punctul de vedere al creditării, utilizând un model care face 

legătura între datele financiare ale întreprinderilor și răspunsurile pe care acestea le oferă în 

Ancheta UE privind accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii

. 

38

• Indicatorii naționali existenți, cum ar fi cifra de afaceri și ratingul de credit, furnizați de Banque 

de France pentru fiecare întreprindere care depune în fiecare an situații financiare.  

. 

                                                       

37 Ferrando și Ruggieri, Financial Constraints and Productivity: Evidence from Euro Area 
Companies, Seria de documente de lucru ale BCE, nr. 1823, 2015. 

38 Ferrando et al., Assessing the financial and financing conditions of firms in Europe: the financial 
module in CompNet, Seria de documente de lucru ale BCE, nr. 1836, 2015. 
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• Un model de predicție specific, elaborat pe baza studiilor realizate ca parte a unor evaluări 

anterioare sau a unor studii academice39

Adoptarea instrumentelor a fost lentă în statele membre care se confruntă cu dificultăți 

financiare 

. 

 Încetinirile ciclice ale creșterii economice, în special crizele financiare, sporesc, de 70.

obicei, deficitul de creditare (și anume, finanțarea necesară, dar nedisponibilă) pentru 

întreprinderile mai mici40. Acesta este motivul pentru care îmbunătățirea accesului la 

finanțare pentru întreprinderile mai mici a reprezentat un element important al Planului 

european de redresare economică din 200841

 Bugetele naționale ale celor trei state membre în cauză erau grav afectate. Guvernele 71.

lor nu își puteau consolida sistemele naționale de garantare, iar nivelul activității de 

garantare cu sprijin de la guvern scăzuse drastic. Întrucât schemele UE sunt menite să fie 

complementare eforturilor statelor membre

 și pentru care Comisia și cele trei state 

membre care beneficiază de asistență financiară din partea UE (Letonia, Grecia și Portugalia) 

au convenit să pună în aplicare diverse măsuri în acest sens.  

42

                                                       

39 Reint Gropp, Christian Gruendl și Andre Guettler, The Impact of public guarantees on bank risk 
taking – Evidence from a natural experiment, Seria de documente de lucru ale BCE, nr. 1272, 
decembrie 2010. 

, Curtea a evaluat dacă, în aceste țări, 

40 Credit Guarantee Schemes for SME lending in Central, Eastern and South-Eastern Europe, un 
raport al Grupului de lucru al Inițiativei de la Viena privind schemele de garantare a creditelor, 
2014. 

41 Documentul COM(2008) 800 final din 26 noiembrie 2008, intitulat „Un plan european de 
redresare economică”. 

42 Considerentele 3, 11 și 27 ale Deciziei nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovație și 
competitivitate (JO L 310, 9.11.2006, p. 15), considerentul 1 și articolul 8 alineatul (1) și 
articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 de instituire a unui program 
pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), 
considerentele 2, 20, 21 și 22 ale Deciziei nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Al șaptelea program-cadru pentru activități de 
cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (JO L 412, 30.12.2006, p. 1).  
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instrumentele de garantare ale UE aflate sub gestiune centralizată și instrumentele similare 

cofinanțate din fondurile structurale fuseseră adoptate cu succes. 

 Curtea a constatat că instrumentele de garantare ale UE care fac obiectul gestiunii 72.

centralizate au avut un succes semnificativ mai scăzut în ceea ce privește adoptarea lor în 

aceste state membre față de instrumentele cofinanțate din fondurile structurale. Deși 

predecesorul Mecanismului de garantare a împrumuturilor era operațional la momentul 

declanșării crizei, dintre aceste trei state membre, FEI a semnat un contract doar cu un 

singur intermediar financiar în Letonia în 2009. Adoptarea mecanismului care a precedat 

Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin și care fusese operațional încă de la sfârșitul 

anului 2012 a fost satisfăcătoare în Portugalia, dar nu și în celelalte două state membre.  

 Fondurile structurale au cofinanțat garanții și „instrumente financiare finanțate de 73.

partajare a riscurilor”. Ambele instrumente aveau ca scop acoperirea deficitului de creditare 

pentru întreprinderile mai mici, însă doar cel din urmă le asigură intermediarilor atât 

acoperirea riscului de credit, cât și lichidități. Dezavantajul unui „instrument financiar 

finanțat de partajare a riscurilor” este acela că împrumuturile acordate întreprinderilor mai 

mici trebuie finanțate integral sau parțial din fonduri publice43

 Cu toate acestea, chiar și în cazul instrumentelor financiare cofinanțate din fondurile 74.

structurale, marea majoritate a vărsămintelor către întreprinderi nu au avut loc în perioada 

cea mai dificilă, ci mai degrabă ulterior. În Letonia, doar 16 % din suma prevăzută pentru 

, ceea ce înseamnă că pot fi 

sprijinite mai puține întreprinderi. Curtea a constatat că instrumentele în cadrul cărora erau 

utilizate fonduri publice pentru a finanța cel puțin jumătate din împrumuturi au avut mai 

mult succes în vărsarea de capital către întreprinderi, deoarece furnizarea de lichidități 

compensa insuficiența lor în cadrul băncilor comerciale. Aceasta explică de ce instrumentele 

UE de garantare a împrumuturilor, aflate sub gestiune centralizată nu au fost preluate într-o 

măsură satisfăcătoare în statele membre în cauză, ele neoferind lichidități băncilor 

comerciale.  

                                                       

43 În cadrul garanțiilor, efectul de levier (din punctul de vedere al volumului de împrumuturi indus 
de finanțarea publică) este de regulă mai ridicat, deoarece bugetul public nu acoperă decât 
provizioanele pentru pierderi viitoare. 
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„instrumentele financiare finanțate de partajare a riscurilor” în cadrul schemei gestionate de 

FEI44

 Execuția lentă a vărsămintelor către întreprinderile mai mici din partea instrumentelor 75.

financiare cofinanțate din fondurile structurale contrastează cu realizările Institutului pentru 

Creștere Economică din Grecia. Acesta este un institut financiar din afara sistemului bancar, 

care a fost înființat de statul elen și de banca germană pentru dezvoltare Kreditanstalt für 

Wiederaufbau ca măsură unică de creditare a întreprinderilor mai mici. Institutul dispunea 

de un capital de 200 de milioane de euro, pe care a reușit să îl transforme, în mai puțin de un 

an, în împrumuturi. Potrivit reprezentanților unor bănci comerciale din Grecia cu care Curtea 

a discutat, rapiditatea vărsării sumelor către întreprinderi se datora faptului că execuția 

acestor vărsăminte era reglementată de norme mult mai simple decât cele ale 

instrumentelor din cadrul fondurilor structurale.  

 a fost efectiv vărsată întreprinderilor mai mici în perioada 2009-2012. Finanțarea 

provenită din partea instrumentelor financiare către întreprinderile mai mici din Grecia 

a fost, de asemenea, vărsată cu întârziere și nu a fost accelerată decât abia spre sfârșitul 

perioadei de disponibilitate, mai exact în 2015-2016. 

 Comisia a reacționat la dificultățile de absorbție. În special, în 2011, Comisia a permis ca 76.

instrumentele financiare din cadrul fondurilor structurale să fie utilizate și pentru finanțarea 

capitalului circulant, ceea ce anterior fusese permis numai în circumstanțe excepționale. 

Acest lucru a avut un efect pozitiv în ceea ce privește vărsarea sumelor către întreprinderile 

mai mici și era justificat de circumstanțele de la momentul respectiv. 

 Cu toate acestea, datele din trecut privind garantarea împrumuturilor arată că astfel de 77.

schimbări nu dispar în momentul în care circumstanțele specifice nu mai sunt valabile. Acest 

lucru duce ulterior la o „relaxare generală a eligibilității”. De exemplu, în timp ce 

instrumentele care au precedat Mecanismul de garantare a împrumuturilor se concentraseră 

inițial pe împrumuturi pentru investiții, finanțarea capitalului circulant a devenit acum 

o practică comună. Instrumentul care a precedat Fondul de garantare pentru IMM-uri 

InnovFin nu sprijinea decât împrumuturi cu o scadență minimă de doi ani. Fondul de 

                                                       

44 Schema a fost implementată în cadrul Inițiativei „Resurse europene comune pentru 
microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii” (JEREMIE). 
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garantare pentru IMM-uri InnovFin acoperă și împrumuturi cu scadență anuală, inclusiv linii 

de credit. Deși astfel de modificări sporesc în mod incontestabil gradul de absorbție 

a schemelor, ele sporesc totodată și riscul ca instrumentul să nu își atingă în mod eficace 

obiectivele politicii publice sau să concureze cu sectorul privat (a se vedea caseta 4

Caseta 4 – Situații în care garanțiile UE sprijină un produs financiar care nu corespunde obiectivelor 

lor de politică 

). 

Scopul Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin este de a sprijini activitatea de inovare în 

afaceri. Liniile de credit revolving anuale sau împrumuturile cu scadență  anuală sunt eligibile. Totuși, 

aceste tipuri de împrumuturi nu oferă stabilitatea necesară pentru a susține un proiect pe termen 

mediu, necesar, în mod obișnuit, pentru inovații. 

Împrumuturile pentru capital circulant sunt eligibile în cadrul schemei de garantare a împrumuturilor 

de către UE. O parte dintre garanțiile respective au fost finanțate din resursele FEIS și ar trebui să 

contribuie la atingerea obiectivului general de mobilizare a investițiilor. Totuși, aceste împrumuturi 

nu conduc întotdeauna la investiții noi. O cincime din întreprinderile cu reprezentanții cărora Curtea 

a discutat și care au beneficiat de Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin nu au reușit să 

identifice o legătură între împrumut și o investiție anume sau să precizeze cum ar urma să contribuie 

împrumutul la dezvoltarea afacerii lor. 

Schema de garantare a împrumuturilor de către UE ar trebui să sprijine întreprinderile care nu au 

acces la finanțare prin îndatorare. Prin urmare, utilizarea unui împrumut garantat pentru a refinanța 

un împrumut existent nu este permisă. Cu toate acestea, în cazul împrumuturilor pentru capital 

circulant, acest aspect este imposibil de controlat. În cadrul auditului său, Curtea a detectat un astfel 

de împrumut cu o valoare de 74 000 de euro.  

Obiective îndeplinite parțial 

 Cele două instrumente de garantare au obiective diferite. Prin urmare, în prezenta 78.

secțiune, acestea sunt abordate separat. Curtea a examinat: 

(a) dacă instrumentele care au precedat Mecanismul de garantare a împrumuturilor au 

stimulat dezvoltarea întreprinderilor; 
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(b) dacă Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin s-a concentrat pe sprijinirea 

întreprinderilor care desfășoară activități de cercetare și inovare cu un potențial ridicat 

pentru excelență. 

Instrumentele care au precedat Mecanismul de garantare a împrumuturilor au contribuit 

la dezvoltarea întreprinderilor 

 Dezvoltarea întreprinderilor se poate reflecta în crearea de locuri de muncă, în 79.

creșterea productivității și în creșterea ratei de supraviețuire a acestora. Pentru a observa 

efectul unei garanții, nu este suficient, de exemplu, să se compare numărul de angajați 

dintr-o anumită întreprindere valabil înaintea obținerii garanției cu numărul de angajați 

existent câțiva ani mai târziu, deoarece efectivul de personal mai poate fi influențat și de alți 

factori45

 În cadrul acestui audit, Curtea a dispus efectuarea unui studiu de evaluare 80.

contrafactuală a efectelor pe termen lung ale schemei de garantare a împrumuturilor de 

către UE într-un stat membru, și anume Franța

. Evaluarea efectelor ar trebui să se bazeze mai curând pe compararea a ceea ce s-a 

întâmplat cu întreprinderile după ce au beneficiat de garanții cu ceea ce s-ar fi întâmplat fără 

un astfel de sprijin. 

46. Contribuția din partea UE către 

intermediarii francezi, ale căror portofolii au fost analizate în cadrul studiului, au reprezentat 

peste 25 % din bugetul total al mecanismelor de garantare pentru IMM-uri care au 

funcționat în perioada 2001-2013. Studiul a comparat o serie de variabile-rezultat47

                                                       

45 Aceasta a fost deja una dintre preocupările Curții în activitatea sa anterioară desfășurată cu 
privire la Fondul de garantare pentru IMM-uri; a se vedea Raportul special nr. 4/2011 al Curții. 

 pentru 

întreprinderile mai mici care au beneficiat de împrumuturi garantate de UE în 

perioada 2002-2012 cu cele ale întreprinderilor care nu au beneficiat de această facilitate 

46 Studiul a fost elaborat de o echipă de cercetare de la Politecnico di Milano School of 
Management și de la emlyon business school: Bertoni, Colombo și Quas (2016), Final report: 
Long-term effects of loan portfolio guarantees on SMEs’ performance (în curs de publicare).  

47 Masa salarială (cheltuielile totale cu angajații unei întreprinderi utilizate ca indicator al ocupării 
forței de muncă), vânzările, activele totale, rata solvabilității generale (suma capitalurilor proprii 
împărțită la totalul activelor), rata lichidității imediate (activele circulante împărțite la datoriile 
pe termen scurt), rata rentabilității activelor (câștig înainte de impozitare împărțit la totalul 
activelor), productivitatea totală a factorilor și probabilitatea de supraviețuire. 
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(„grupul de comparație”). Efectele au fost estimate pentru fiecare an din perioada de 10 ani 

care a urmat anului în care a fost obținut împrumutul. În anexa III

 Rezultatele studiului sunt pozitive în raport cu toate variabilele-rezultat analizate. 81.

Întreprinderile beneficiare s-au dezvoltat într-o măsură mai mare decât cele din grupul de 

comparație în ceea ce privește totalul activelor, al vânzărilor și al masei salariale. După 

o scădere inițială a productivității, acestea au devenit ulterior mai productive decât cele din 

grupul de comparație. Scăderea inițială a productivității se explică prin faptul că este nevoie 

de timp pentru ca investițiile să devină pe deplin productive. În timp ce împrumuturile au 

consolidat aproape imediat activele, efectul asupra vânzărilor și asupra masei salariale a avut 

nevoie de încă 2-3 ani pentru a se materializa. Împrumuturile garantate au generat și mai 

multe datorii pentru întreprinderi, însă datoria suplimentară nu le-a făcut mai vulnerabile. 

Într-adevăr, întreprinderile beneficiare erau, de fapt, mai puțin susceptibile să își înceteze 

activitatea comercială decât cele din grupul de comparație (a se vedea 

 sunt prezentate mai multe 

detalii cu privire la metodologia utilizată. 

figura 2). 
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Figura 2 – Efectul împrumuturilor garantate asupra întreprinderilor mai mici 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza raportului final intitulat Long-term effects of loan portfolio guarantees on SMEs’ performance, Bertoni, 
Colombo și Quas (în curs de publicare în 2016). 
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obținut de întreprinderile care au beneficiat de garanție și 
rezultatul obținut de întreprinderile din grupul de comparație care 
nu au beneficiat de garan ție. 

De exemplu, în cazul vânzărilor, ambele grupuri de întreprinderi au 
crescut, dar beneficiarii garan ției au cunoscut o creștere mai mare. 
Diferența maximă a creșterii a fost observată la patru ani după 
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 Deși rezultatele pozitive sunt o realizare, efectele globale observate pentru 82.

întreprinderile mai mici din Franța sunt mai modeste decât cele estimate în alte două studii 

care analizează instrumentele de garantare a împrumuturilor în Franța sau în alte locuri, 

utilizând o metodologie similară (a se vedea tabelul 3

Tabelul 3 – Efectele pentru întreprinderile mai mici conform unor studii diferite 

).  

Studiu Obiectiv Efectul asupra 
ocupării forței 
de muncă 

Efectul asupra 
vânzărilor 

Bertoni, Colombo și 
Quas (2016) 

Garantarea de către UE 
a împrumuturilor acordate 
întreprinderilor mai mici din Franța 
în perioada 2002-2012 

7,9 % în anul 4 6,7 % în anul 4 

Lelarge, C., Sraer, D. 
și Thesmar, D. 
(2010)48

Schema franceză de garantare 
pentru întreprinderile nou-înființate, 
în principal în perioada 1995-2000   

16 % în anul 6 -- 

Asdrubali și Signore 
(2015)49

Garantarea de către UE 
a împrumuturilor acordate 
întreprinderilor mai mici în țările din 
Europa Centrală, de Est și de Sud-Est 
în perioada 2005-2007 

  
17,3 % în anul 5 19,6 % în anul 5 

 În 2005, Comisia se baza pe ipoteza că menținerea/crearea unui loc de muncă în cadrul 83.

Fondului de garantare pentru IMM-uri ar costa 1 330 de euro50

                                                       

48 Lelarge, C., Sraer, D. și Thesmar, D., Entrepreneurship and credit constraints: Evidence from a 
French loan guarantee program, University of Chicago Press, 2010, (p. 243-273). 

. Presupunând că creșterea 

masei salariale reflectă, astfel cum este stabilit în studiul contrafactual, doar creșterea 

ocupării forței de muncă, Curtea a calculat că fiecare loc de muncă creat/menținut ca 

urmare a garantării de către UE a împrumuturilor acordate unor întreprinderi mai mici din 

49 Asdrubali Pierfederico, Signore Simone, „The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to 
SMEs, Evidence from CESEE Countries”, EIF Research & Market Analysis, documentul de lucru 
2015/29. 

50 Documentul SEC(2005) 433 din 6 aprilie 2005, intitulat Annex to the Proposal for a Decision of 
the European Parliament and of the Council establishing a Competitiveness and Innovation 
Framework Programme (2007-2013) [Anexă la Propunerea de decizie a Parlamentului European 
și a Consiliului de instituire a unui program-cadru pentru competitivitate și inovare 
(2007-2013)]. 



 44 

 

Franța costă de fapt între 8 000 și 11 000 de euro, adică de șapte ori mai mult decât fusese 

estimat.  

 Studiul a confirmat, de asemenea, că o mai bună direcționare a instrumentului l-ar 84.

putea face mai eficient. În special, împrumuturile garantate au avut un efect mai mare 

asupra întreprinderilor mai mici și mai noi, adică asupra întreprinderilor care, conform 

literaturii de specialitate, sunt mai predispuse să fie constrânse din punct de vedere 

financiar. Împrumuturile garantate au avut, de asemenea, un efect mai mare atunci când 

valoarea contribuției publice pentru fiecare euro din împrumuturile garantate, și anume 

pierderile anticipate, a fost mai mare (a se vedea tabelul 4

Tabelul 4 – Factorii care influențează eficacitatea garanțiilor 

). 

 Vânzări Masa 
salarială Active 

Dimensiunea 
Efectul este mai mare pentru întreprinderile mai mici 
(adică cu vânzări mai mici de 370 000 de euro): 

+ 2,7pp + 4,4pp + 5,7pp 

Vechimea 
Efectul este mai mare pentru întreprinderile mai noi (adică 
cu o vechime mai mică de 7 ani): 

- + 2,3pp - 

Contribuția publică 
O creștere cu 1 punct procentual a contribuției publice 
pentru fiecare euro din împrumuturile garantate a mărit 
efectul cu: 

+ 2,7pp + 3,9pp + 4,6pp 

Notă: pp = punct procentual. 

Sursa: Bertoni et al. (2016). 

 În cadrul auditului anterior efectuat de Curte cu privire la Fondul de garantare pentru 85.

IMM-uri, aceasta a observat că „rezultatele acestui instrument ar fi putut fi obținute și cu 

finanțare în cadrul unor sisteme naționale.” […] „Având în vedere [numărul mare] de 

împrumutați care își desfășoară activitatea de regulă pe plan local, necesitatea intervenției 

UE nu este suficient demonstrată”51

                                                       

51 A se vedea punctul 104 din Raportul special nr. 4/2011 al Curții. 

. Comisia a acceptat recomandarea aferentă și a afirmat 

că aceasta a fost „deja avută în vedere în cadrul discuțiilor și al planificării pentru 
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următoarea generație de instrumente financiare […] deoarece «garantarea valorii adăugate 

a UE» este unul dintre principiile-cheie pe care trebuie să le respecte toate instrumentele 

propuse”52

 Concluzia anterioară a Curții, și anume aceea că valoarea adăugată a UE nu putea fi 86.

demonstrată, rămâne valabilă pentru Mecanismul de garantare a împrumuturilor din 

următoarele două motive. În primul rând, în propunerea sa legislativă privind Mecanismul de 

garantare a împrumuturilor, Comisia a afirmat că „succesorul […] se va concentra mai mult 

pe garanțiile care sprijină creditarea transfrontalieră și multinațională, precum și pe 

securizare, în conformitate cu recomandarea Curții Europene de Conturi [pentru a maximiza 

valoarea adăugată la nivelul UE]”

.  

53. Legiuitorii nu au transpus însă acest lucru în 

regulamentul care stă la baza acestui mecanism. În plus, la momentul auditului Curții, 

garanțiile transfrontaliere sau multinaționale din cadrul Mecanismului de garantare 

a împrumuturilor erau limitate. Nu avuseseră loc nici operațiuni de securitizare. Astfel de 

operațiuni avuseseră un succes slab chiar și în cadrul instrumentului precedent, și anume 

Fondul de garantare pentru IMM-uri din perioada 2007-2013, având în vedere că doar două 

operațiuni de acest tip fuseseră încheiate. Acest fenomen se explică, printre altele, prin 

activitatea limitată de pe piața securitizărilor începând cu 200854

 În al doilea rând, efectul demonstrativ, catalizator și de consolidare a capacităților

.  

55, 87.

prezentat ca argument al valorii adăugate a UE, în special pentru statele membre care au 

aderat la UE începând cu 2004 (a se vedea și punctul 33), are o importanță din ce în ce mai 

mică. Motivul constă în faptul că utilizarea instrumentelor financiare finanțate de UE 

a crescut semnificativ în ultimii ani (a se vedea punctele 13 și 17-18
                                                       

52 Răspunsul Comisiei la recomandarea nr. 6, ibidem. 

), ceea ce a dus la 

53 Documentul COM(2011) 834 final din 31 noiembrie 2011, intitulat „Propunerea de regulament 
al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru competitivitatea 
întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (2014–2020)”. 

54 Raportul de sinteză elaborat de Unitatea de evaluare a operațiunilor din cadrul BEI, intitulat 
Evaluation of the EIF’s SME Securitisation Activities, 2004-2015, martie 2017. 

55 Este vorba de capacitatea intervenției UE de a influența evoluția politicilor din statele membre și 
de a transfera expertiza UE și a FEI către autoritățile și/sau instituțiile financiare din statele 
membre. 
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o creștere a expertizei statelor membre în punerea în aplicare a unor astfel de instrumente. 

Acest lucru are ca efect, la rândul său, diminuarea necesității unor instrumente de garantare 

ale UE56. În plus, statele membre pot recurge la fondurile structurale pentru a-și finanța 

propriile instrumente naționale (a se vedea punctele 72-74

Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin nu s-a concentrat suficient asupra 

întreprinderilor care desfășoară activități de cercetare și inovare cu un potențial ridicat 

pentru excelență 

).  

 Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin face obiectul Regulamentului privind 88.

Orizont 2020. Acesta este un regulament general care acoperă diverse intervenții, cum ar fi 

granturi, garanții sau finanțări prin capitaluri proprii, și, prin natura sa, se referă la toate 

tipurile de inovare. Cu toate acestea, pentru Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin, 

regulamentul prevede că accentul ar trebui să fie pus pe sprijinirea întreprinderilor „angajate 

în activități de cercetare și inovare […] cu potențial ridicat pentru excelență”57

 Întrucât Regulamentul privind programul Orizont 2020 nu a oferit o definiție mai 89.

detaliată pentru „activități de cercetare și inovare care necesită investiții riscante […] cu 

potențial ridicat pentru excelență”, Comisia a definit 14 criterii de eligibilitate pentru inovare 

(a se vedea 

. Astfel de 

activități implică investiții riscante. 

anexa IV

                                                       

56 A se vedea, de asemenea, documentul intitulat Final evaluation of the Entrepreneurship and 
Innovation Programme, care prevede că „odată ce o abordare a fost stabilită și adoptată pe 
scară mai largă, instrumentele financiare ar trebui să se dezvolte”, Centre for Strategy & 
Evaluation Services LLP, aprilie 2011. 

). O întreprindere care dorește să beneficieze de un împrumut garantat 

trebuie să îndeplinească unul sau altul dintre aceste criterii. Criteriile cuprind o gamă largă 

de posibile caracteristici ale întreprinderilor, cum ar fi: existența unui anumit nivel de 

cheltuieli pentru cercetare și inovare, câștigarea unui premiu pentru inovare, obținerea unui 

grant sau a unui împrumut pentru cercetare sau inovare, drepturi tehnologice înregistrate, 

dezvoltarea rapidă sau primirea de investiții de la un fond de capital de risc sau de la un 

investitor providențial.  

57 Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1291/2013, p. 144. 
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 Două dintre cele trei criterii care sunt utilizate cel mai des au un caracter general: 90.

(a) criteriu utilizat în 27 % din cazuri (cifre valabile la sfârșitul anului 2016): beneficiarul 

„intenționează să investească […] în producerea, dezvoltarea sau punerea în aplicare 

a unor produse, procese sau servicii noi sau substanțial îmbunătățite care sunt 

inovatoare și acolo unde există un risc de eșec tehnologic sau industrial […]”; 

(b) criteriu utilizat în 12 % din cazuri: beneficiarul își desfășoară activitatea pe piață de mai 

puțin de șapte ani, iar „costurile de cercetare și inovare reprezintă cel puțin 5 % din 

costurile sale totale de funcționare în cel puțin unul dintre cei trei ani care preced 

depunerea cererii de către beneficiar”. 

 Curtea a examinat, pe baza eșantionului său de împrumuturi, dacă accentul a fost pus 91.

astfel cum era specificat în regulament. Curtea a clasificat întreprinderile în trei grupuri: (i) 

nicio inovație (15 % din eșantionul Curții); (ii) dezvoltare a unui produs sau proces standard 

(50 % din eșantionul Curții); și (iii) inovare cu risc ridicat (35 % din eșantionul Curții). Caseta 5 

prezintă exemple de proiecte și întreprinderi pentru fiecare categorie. Inovațiile rezultate din 

dezvoltarea unor produse sau a unor procese standard sunt înțelese ca fiind noi numai 

pentru întreprindere (adică produsele sau procesele respective ar putea exista deja pe 

piață)58

 Astfel, 65 % din totalul întreprinderilor cuprinse în eșantionul Curții sunt întreprinderi 92.

care reflectă definiția mai largă a inovării, deși se urmărea ca accentul să fie pus pe 

conceptul mai restrâns al inovării, și anume pe activitățile de inovare cu un potențial ridicat 

pentru excelență (a se vedea 

. Inovarea cu grad de risc ridicat presupune o noutate care nu se limitează doar la 

nivelul unei întreprinderi; Curtea a constatat că doar 35 % din întreprinderile eșantionate 

erau incluse în această categorie. Totuși, chiar și în cazul acestora din urmă, activitatea de 

inovare nu s-a evidențiat decât la nivelul câtorva întreprinderi. 

punctul 88

                                                       

58 A se vedea glosarul Eurostat (

). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Main_Page/ro): „inovațiile ar trebui să fie noi pentru întreprinderea în 
cauză: în ceea ce privește inovațiile de produse, acestea nu trebuie neapărat să fie noi pe piață 
și, în ceea ce privește inovațiile de procese, întreprinderea nu trebuie neapărat să fie prima care 
să fi introdus pe piață procesul respectiv”. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page/ro�
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page/ro�


 48 

 

Caseta 5 – Exemple de proiecte și întreprinderi care beneficiază de Fondul de garantare pentru 

IMM-uri InnovFin 

• Un comerciant online de îmbrăcăminte pentru copii a utilizat împrumutul garantat pentru 

a finanța extinderea stocului. 

Nicio inovație 

• Un restaurant cu licență de franciză a utilizat împrumutul pentru a finanța extinderea spațiului 

restaurantului cu 25 %.  

• Împrumutul a fost utilizat pentru a finanța dezvoltarea unei aplicații pentru smartphone care 

oferea informații cu privire la sălile de reuniune (personal, echipamente și ocuparea lor). Există 

deja mai multe instrumente asemănătoare acestuia. 

Dezvoltarea unor produse sau a unor procese standard 

• O întreprindere producătoare de echipamente pentru teatre a folosit împrumutul pur și simplu 

pentru a-și finanța capitalul de lucru. Întreprinderea este axată pe dezvoltarea propriilor 

produse care sunt similare cu cele existente deja pe piață. 

• Împrumutul a fost utilizat pentru a finanța construcția unei stații de biogaz pentru deșeuri 

municipale. Deși astfel de stații funcționează deja în țările vecine, acesta a fost un proiect inedit 

în țara în cauză, ceea ce însemna că investiția avea un risc mai ridicat. 

Inovație cu risc ridicat 

• Împrumutul a fost utilizat în legătură cu dezvoltarea unui sistem de răcire 3D, ca parte 

integrantă a unor matrițe de metal utilizate pentru producția de plastic. Deși alte întreprinderi 

utilizează sisteme similare, complexitatea și caracterul ultramodern al proiectului au făcut ca 

acesta să fie o investiție cu risc mai ridicat. 

• Împrumutul a fost utilizat pentru a investi în echipamente de producție a unui nou tip de produs 

destinat a fi utilizat în cromatografie pentru industria farmaceutică. Produsul oferea 

o performanță egală cu cea a unei soluții deja existente, dar la un cost mai mic. Produsul se baza 

pe rezultatele cercetării unui proiect finanțat în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru 

pentru cercetare și dezvoltare tehnologică. 

 Pentru a urmări performanța în materie de inovare a întreprinderilor care beneficiază 93.

de sprijin, Comisia utilizează indicatorul „procentul IMM-urilor participante care introduc 

inovații noi pentru întreprindere sau pe piață”. Acest indicator nu identifică în mod clar 
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inovațiile cu grad ridicat de risc și cu un potențial ridicat pentru excelență, reflectând astfel 

o definiție mai largă a inovării59. Mai mult, Comisia stabilește o valoare-țintă relativ modestă, 

și anume de 50 %, pentru ponderea întreprinderilor care introduc inovații noi pentru 

întreprindere sau pe piață. Având în vedere că aproximativ jumătate din întreprinderile 

europene desfășoară o activitate de inovare într-un sens larg, atingerea acestei ținte nu 

poate fi considerată o realizare60

 De asemenea, Curtea a comparat Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin cu alte 94.

scheme de sprijin destinate întreprinderilor inovatoare mai mici și a evaluat performanța 

intermediarilor individuali în a selecta întreprinderile cu un grad ridicat de cunoștințe

. Comisia își va putea, cel mai probabil, atinge acest obiectiv 

chiar și numai prin distribuirea aleatorie a finanțării între întreprinderi. 

61. În 

evaluarea sa, Curtea a luat în calcul nivelul cunoștințelor deținute de întreprindere în 

domeniul său de activitate principal62, deoarece acesta este un bun indicator al probabilității 

ca întreprinderea respectivă să desfășoare activități de cercetare și inovare cu un potențial 

ridicat pentru excelență. Într-adevăr, întreprinderile care activează în sectorul tehnologic de 

vârf sau în servicii cu grad ridicat de cunoștințe sunt mai susceptibile la inovare. Prin urmare, 

dacă instrumentul se concentrează cu eficacitate pe inovare, atunci va exista, în mod 

inevitabil, o concentrare a întreprinderilor beneficiare în sectoare cu grad ridicat de inovare. 

Punerea accentului pe sectorul tehnologic de vârf și pe serviciile cu un grad ridicat de 

cunoștințe este, de asemenea, importantă din perspectiva orientării politicii (a se 

vedea caseta 6

                                                       

59 A se observa că evaluarea din 2011 efectuată de Economisti Associati et al. (a se vedea nota de 
subsol 14) considera că o definiție mai restrânsă a inovării ar fi mai pertinentă. O astfel de 
definiție ar include noutatea produselor din perspectiva pieței sau din perspectiva contribuției 
noilor produse/proiecte la vânzări. 

).  

60 Conform rezultatelor anchetei desfășurate la nivelul UE în 2012 în materie de inovare, 52,8 % 
din întreprinderi au derulat o „activitate de inovare” între 2008 și 2010; rezultatele anchetei 
desfășurate în 2014 pe aceeași temă indică un nivel de 48,9 % pentru perioada 2010-2012 și de 
49,1 % pentru perioada 2012-2014. 

61 În raport cu numărul total de întreprinderi care beneficiau de un împrumut la 30 iunie 2016. 

62 Pe baza matricei de agregare a codurilor de activitate utilizate de Eurostat pentru compilarea 
statisticilor privind industria de înaltă tehnologie și serviciile cu un grad ridicat de cunoștințe. 
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Caseta 6 – Importanța sectoarelor cu un grad ridicat de cunoștințe și tehnologie 

Inovația se poate produce în cadrul unei întreprinderi din orice sector. Dar, pentru aceasta, este 

nevoie adesea de resurse specifice, și anume de o activitate de cercetare și dezvoltare și/sau de forță 

de muncă cu studii terțiare. Acestea sunt cele două criterii utilizate de Eurostat pentru clasificarea 

sectoarelor economice în funcție de gradul de cunoștințe și de tehnologie implicat.  

Potrivit Comisiei, Europa se confruntă cu o productivitate scăzută și cu o scădere a competitivității 

din cauza unui deficit în materie de inovare. Europa are o tradiție științifică puternică, dar poziția sa 

este slabă atunci când este vorba de transpunerea descoperirilor științifice în produse efective 63. 

Aceasta nu este o problemă generală care afectează industria europeană în ansamblu. Investitorii de 

vârf din domeniul cercetării și al dezvoltării din Europa operează în sectorul de tehnologie medie, de 

exemplu, în sectorul auto. Problema principală constă, totuși, în faptul că activitatea în sectoarele de 

înaltă tehnologie este mai puțin intensă, cum ar fi sectorul farmaceutic, biotehnologia și tehnologia 

informației și comunicațiilor64. Prin urmare, există mai multe sectoare cu un grad ridicat de 

cunoștințe și tehnologie care merită o atenție sporită, nu numai pentru că sectoarele de înaltă 

tehnologie din Europa au rămas în urmă, ci și pentru că întreprinderile din sectoarele cu un grad mai 

ridicat de cunoștințe și de tehnologie sunt mai predispuse la inovare65

 Curtea a constatat că actualul Fond de garantare pentru IMM-uri InnovFin a sprijinit 95.

întreprinderile cu un grad ridicat de cunoștințe mai mult decât predecesorul său, 

Instrumentul de partajare a riscurilor. Rolul din ce în ce mai activ al intermediarilor publici 

a contribuit la punerea unui accent mai mare pe întreprinderile cu un grad ridicat de 

cunoștințe. Ponderea acestor întreprinderi din portofoliile intermediarilor publici din cadrul 

Fondului de garantare pentru IMM-uri (76 %) este foarte asemănătoare cu cea înregistrată în 

cadrul schemelor de granturi din cadrul programului Orizont 2020, care sunt orientate către 

. 

                                                       

63 Documentul SEC(2011) 1427 final din 30 noiembrie 2011, intitulat Impact Assessment 
accompanying the Communication from the Commission „Horizon 2020 – The Framework 
Programme for Research and Innovation’ (Evaluarea de impact care însoțește Comunicarea 
Comisiei intitulată „Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare”). 

64 Comisia Europeană: Issue papers for the High-Level Group on maximising the impact of EU 
research and innovation programmes (Documente tematice pentru Grupul la nivel înalt privind 
maximizarea impactului programelor UE de cercetare și inovare), 2017. 

65 Pe baza rezultatelor Anchetei comunitare privind inovarea din 2014.  
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întreprinderile mai mici. În schimb, intermediarii privați se concentrează mult mai puțin pe 

întreprinderile cu un grad ridicat de cunoștințe (41 %), reducând astfel ponderea globală per 

ansamblul instrumentului (a se vedea figura 3

Figura 3 – Ponderea întreprinderilor cu grad ridicat de cunoștințe sprijinite de Fondul de 

garantare pentru IMM-uri InnovFin și de schemele pentru întreprinderi mai mici din cadrul 

programului Orizont 2020 

).  

 

Notă: sectoarele cu grad ridicat de cunoștințe și cele cu grad ridicat de tehnologie includ industria 
de înaltă tehnologie și industria de tehnologie medie și servicii cu grad ridicat de cunoștințe, 
astfel cum sunt definite în orientările relevante ale Eurostat. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de FEI și Comisie.  

Probele furnizate de sistemul de evaluare al Comisiei în sprijinul eficacității instrumentelor 

de garantare erau limitate 

 Comisia Europeană finanțează instrumente de garantare a împrumuturilor pentru 96.

întreprinderile mai mici începând cu sfârșitul anilor '90. Focalizarea acestor garanții a evoluat 

în timp, însă obiectivul principal a rămas același: creșterea accesului la finanțare pentru 

întreprinderile mai mici și sprijinirea antreprenoriatului și a inovării pentru a promova în 

mod durabil dezvoltarea întreprinderilor mai mici și creșterea ocupării forței de muncă în 

întreaga UE. Pentru fiecare instrument, regulamentul corespondent prevedea 
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termene-limită pentru evaluările la jumătatea perioadei și/sau pentru evaluările finale, 

precum și conținutul pe care acestea trebuiau să îl aibă. Printre altele, evaluările trebuiau să 

identifice răspunsuri la următoarea întrebare: „Cât de eficace a fost intervenția UE (adică 

garanțiile pentru împrumuturi)?” Prin urmare, Curtea a examinat: 

(a) dacă evaluările anterioare au demonstrat eficacitatea instrumentelor de garantare 

a împrumuturilor; și 

(b) dacă modalitățile existente de evaluare a instrumentelor actuale sunt adecvate. 

Evaluările anterioare nu au furnizat dovezi solide cu privire la eficacitatea instrumentelor 

 În cei 18 ani de la introducerea pentru prima dată a instrumentelor UE de garantare 97.

a împrumuturilor, Comisia a prezentat trei evaluări la jumătatea perioadei și două evaluări 

finale. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste evaluări nu a furnizat dovezi solide în legătură 

cu impactul garanțiilor. În general, evaluările menționau, printre reușite, valoarea totală 

a împrumuturilor garantate sau numărul de întreprinderi mai mici sprijinite. Cu toate 

acestea, astfel de indicatori nu măsoară în mod adecvat eficacitatea sau beneficiile obținute 

în materie de prosperitate66

 Evaluările erau bazate în principal pe metode calitative, cum ar fi interviuri și anchete; 98.

metodele cantitative au fost neglijate. Mai mult, acestea nu demonstrau că schimbările 

observate la nivelul beneficiarilor fuseseră determinate mai curând de garanții decât de alți 

factori contributivi. Anchetele au fost utilizate pentru a compensa caracterul incomplet al 

datelor, dar nu au fost astfel concepute încât să poată atribui schimbările observate 

instrumentului de garantare. Întrucât anchetele cu privire la întreprinderile sprijinite nu au 

fost desfășurate decât la câțiva ani după ce acestea beneficiaseră de împrumuturile 

garantate, riscul ca ele să nu fie fiabile era mai mare.  

. 

 Există două cauze suplimentare care explică de ce evaluările nu sunt suficient de 99.

riguroase. În primul rând, evaluările au fost efectuate prea devreme, evaluarea finală fiind 
                                                       

66 Acest punct este subliniat de Bosworth, Barry, Andrew S. Carron și Elisabeth Rhyne, în lucrarea 
intitulată The Economics of Federal Credit Programs, Washington DC: Brookings Institution, 
1987. 
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realizată la puțin timp după prima jumătate a ciclului programului. În al doilea rând, 

evaluările au adoptat o viziune foarte restrânsă, concentrându-se doar pe programul în curs 

la acea dată, fără să examineze efectele unor programe anterioare, care prezentau 

caracteristici în mare parte similare. 

Colectarea datelor în vederea evaluărilor viitoare s-a îmbunătățit, însă persistă unele 

deficiențe 

 Metodologia pentru o evaluare a impactului poate fi cel mai ușor dezvoltată și pusă în 100.

aplicare în faza de proiect a unui nou program. Cerințele privind colectarea datelor trebuie 

luate în considerare de la bun început și nu după mai mulți ani de la momentul la care 

programul a devenit operațional67

 FEI și Comisia au luat recent unele măsuri vizând îmbunătățirea procesului de evaluare. 101.

În primul rând, în prezent, Comisia plănuiește să realizeze evaluările finale mult mai târziu în 

cadrul ciclului programului. În al doilea rând, personalul FEI și al Comisiei au publicat în 2015 

un document de cercetare în care a fost evaluat impactul economic al garanțiilor acordate 

pentru împrumuturi întreprinderilor mai mici din Europa Centrală și de Est în 

perioada 2005-2007

.  

68

 La momentul auditului Curții, Comisia elaborase deja termenii de referință pentru 102.

o evaluare la jumătatea perioadei a instrumentelor de garantare actuale, care este estimată 

a fi finalizată până la sfârșitul anului 2017. Cu toate acestea, Comisia nu a făcut încă niciun 

. Comisia intenționează să utilizeze acest studiu ca model de evaluare 

a efectelor garanțiilor asupra performanței întreprinderilor mai mici. Nu în ultimul rând, FEI 

se află în prezent, de asemenea, într-o poziție mai bună în ceea ce privește identificarea 

beneficiarilor potențiali, prin faptul că utilizează bazele de date externe existente, care 

conțin serii cronologice ale datelor financiare privind întreprinderile, ele putând fi utilizate 

pentru o analiză mai cantitativă. 

                                                       

67 Center for Global Development, When will we ever learn? Improving lives through impact 
evaluation, raport al grupului de lucru pentru lacunele în materie de evaluare, 2006. 

68 Asdrubali Pierfederico, Signore Simone, „The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to 
SMEs, Evidence from CESEE Countries”, EIF Research & Market Analysis, documentul de 
lucru 2015/29. 
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demers în legătură cu metodologia pentru evaluarea finală. De exemplu, nu a fost stabilită 

încă (i) modalitatea de a evalua dacă Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin are cu 

adevărat capacitatea de a spori activitatea de inovare, acesta fiind, de altfel, obiectivul său 

principal și (ii) modalitatea de a izola efectele sale de cele ale altor programe69

 Modelul furnizat de Asdrubali și Signore (2015) compara efectul instrumentelor de 103.

garantare ale UE în raport cu toate celelalte surse de finanțare posibile, inclusiv alte garanții 

finanțate de instrumente naționale sau de alte instrumente ale UE, cum ar fi fondurile 

structurale. Deși instrumentele de îndatorare diferă într-o oarecare măsură (de exemplu, 

„plafonate” față de „neplafonate” sau care se concentrează pe o subserie de întreprinderi 

mai mici), ele funcționează adesea ca substitute apropiate fie pentru băncile comerciale, fie 

pentru întreprinderile care caută finanțare, și urmăresc obiective foarte asemănătoare. 

Analiza a cât mai multor instrumente laolaltă ar putea să atenueze parțial principala limitare 

a metodologiei bazate pe acest model. Cu toate acestea, la momentul auditului Curții, nu se 

luase nicio măsură în acest sens. 

. Caracterul 

incomplet al datelor poate, la rândul lui, afecta evaluarea instrumentului respectiv. 

 În plus, lacunele în materie de evaluare ar putea fi completate cu un nivel mai mare de 104.

cercetare academică. Cu toate acestea, deși principiul transparenței70 presupune publicarea 

fiecărui grant acordat, cu excepția cazului în care suma aferentă este vărsată unei persoane 

fizice, acest lucru nu se aplică și beneficiarilor garanțiilor. Aceasta înseamnă că cercetătorii 

externi din afara FEI nu au acces la datele privind beneficiarii. Alte instituții publice care 

lucrează cu date confidențiale similare au introdus proceduri specifice pentru a asigura 

accesul la ele71 în cazul unor cercetări justificate, prin intermediul unui „centru sigur”72 sau 

printr-un parteneriat între cercetătorul extern și personalul organizației73

                                                       

69 O astfel de evaluare necesită date specifice, cum rezultă, de exemplu, din lucrarea intitulată 
Counterfactual Impact Evaluation of Public Funding of Innovation, Investment and R&D, 
Bondonio, Biagi și Stancik, raport tehnic al Centrului Comun de Cercetare, 2016. 

.  

70 Articolul 128 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. 

71 De exemplu, în Franța, accesul poate fi acordat de către comitetul de confidențialitate statistică 
al Institutului Național de Statistică și Studii Economice din Franța. 
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 Până în prezent, accentul a fost pus în primul rând pe evaluarea efectelor asupra cererii, 105.

mai exact, pe demonstrarea efectului programului asupra performanței întreprinderilor mai 

mici. S-au efectuat mult mai puține analize ale (i) efectului asupra ofertei, cum ar fi măsura 

în care garanțiile sporesc oferta de credite peste nivelul care ar fi atins de intermediar fără 

acest tip de garantare; (ii) modului în care beneficiile subvenției implicite pe care o presupun 

instrumentele de garantare sunt efectiv împărțite între furnizori și beneficiari74 și (iii) 

modului în care garanțiile afectează concurența între bănci. Deși FEI are adesea acces la date 

adecvate, acestea nu sunt colectate în scopuri de evaluare. Curtea a efectuat o analiză 

a ofertei pentru Republica Cehă, unde cinci bănci mari începuseră să coopereze cu FEI pe 

o perioadă de trei ani, și a putut identifica un impact clar și pozitiv asupra disponibilității de 

credite doar pentru una dintre bănci. 

 În cadrul diferitor domenii de politică, bugetul UE pune la dispoziție resurse pentru 106.

instrumentele de garantare a împrumuturilor destinate întreprinderilor mai mici, care 

funcționează alături de instrumente de garantare finanțate la nivel național. Concluziile 

generale ale Curții sunt acelea că dimensiunea financiară a instrumentelor de garantare 

a fost stabilită fără o analiză exhaustivă a nevoilor pieței și că un număr prea mare de 

întreprinderi beneficiare nu au o nevoie reală de un împrumut garantat, deși este adevărat 

că întreprinderile care au obținut un împrumut garantat s-au dezvoltat. Cu toate acestea, 

nivelul activităților inovatoare sprijinite prin intermediul unuia dintre instrumente a fost 

relativ modest și nu corespundea obiectivului și ambiției pentru excelență stipulate în 

regulament. De asemenea, Comisia nu a furnizat încă probe suficiente care să demonstreze 

impactul instrumentelor și raportul lor cost-eficacitate. Comisia ar trebui să pună în aplicare 

cea mai mare parte a recomandărilor următoare ale Curții atunci când va efectua 

examinările ex ante în vederea unor posibile instrumente succesoare pentru următorul 

cadru financiar multianual. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

                                                                                                                                                                         
72 Eurostat. 

73 Astfel cum se procedează, de exemplu, în cadrul unor bănci centrale. 

74 Teoria economică arată că beneficiile economice ale oricărei subvenții sunt împărțite între 
furnizor și utilizatori, indiferent de dreptul juridic al fiecăruia dintre aceștia. 
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Implementarea instrumentelor de garantare 

 Bugetul UE finanțează instrumente de garantare care fac obiectul gestiunii centralizate, 107.

alături de instrumente care fac obiectul gestiunii partajate. Deși dimensiunea fiecăruia dintre 

instrumentele finanțate de UE a crescut comparativ cu perioada anterioară 2007-2013, 

evaluările nevoilor pieței nu au acoperit toate instrumentele și nu au arătat modul în care 

instrumentele ar trebui să răspundă, în mod colectiv, acestor nevoi, astfel încât să se evite 

suprapunerile și concurența între ele (a se vedea punctele 27-35

 Cele două instrumente actuale aflate sub gestiune centralizată au început să 108.

funcționeze fără întârziere. Pe baza acordurilor de garantare semnate până la sfârșitul 

anului 2016, aproximativ trei sferturi din împrumuturile preconizate vor fi concentrate în 

cele patru state membre în care numărul întreprinderilor mai mici care nu au acces la 

finanțare este cel mai mare (a se vedea 

).  

punctele 33 și 48-50

 Punerea în aplicare a instrumentelor financiare implică unele costuri. Cu toate acestea, 109.

elementele justificative de care Comisia dispunea la momentul inițierii negocierii 

comisioanelor cu Fondul European de Investiții erau limitate (a se vedea 

).  

punctele 36-47

Recomandarea 1 – Evaluarea nevoilor pieței și obținerea datelor privind costurile de gestiune  

). 

Comisia ar trebui:  

(a) Să evalueze nevoile pieței și modul în care diferitele instrumente de garantare ale UE pot 

răspunde cel mai bine acestor nevoi, alături de instrumentele finanțate la nivel 

național/regional, asigurându-se astfel valoarea adăugată a UE. 

 Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: înainte de prezentarea propunerilor 

privind instituirea unor noi instrumente de garantare pentru următorul cadru financiar 

multianual. 

(b) Să obțină și să analizeze date relevante cu privire la costurile de gestiune pe care le implică 

sistemele de garantare, cum ar fi costurile efective suportate de FEI sau costurile suportate de 

scheme gestionate la nivel național, pentru a contribui la consolidarea poziției sale de negociere 

cu FEI și la asigurarea unui nivel adecvat al comisioanelor. 

 Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: înainte de negocierea cu FEI a unor noi 

mandate pentru următorul cadru financiar multianual. 
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Accesul la finanțare 

 Instrumentele de garantare a împrumuturilor au fost concepute pentru a ajuta acele 110.

întreprinderi cu proiecte viabile, dar care întâmpină dificultăți în obținerea de finanțare prin 

îndatorare. Cu toate acestea, Curtea a observat că 60 % din întreprinderile din eșantionul său 

ar fi putut să obțină un împrumut comercial fără să recurgă la aceste instrumente. Ponderea 

acestor întreprinderi care ar fi putut obține împrumuturi comerciale, dar care beneficiază de 

sprijin, este puțin mai mare în cazul Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin, și 

anume de 65 %. Mai mult, Curtea a observat că, la fel, astfel de întreprinderi formau 

ponderea mai mare din portofoliile intermediarilor privați din cadrul acestui instrument. De 

fapt, în acordul său de delegare cu FEI, Comisia nu specificase că grupul-țintă al 

instrumentului trebuia să fie reprezentat de acele „întreprinderi viabile care nu au acces la 

finanțare”, dar care sunt inovatoare (a se vedea punctele 55-59). Întreprinderile care au 

acces la împrumuturi comerciale pot obține și ele anumite avantaje de pe urma acestor 

garanții, cum ar fi o rată a dobânzii mai redusă în cadrul Fondului de garantare pentru 

IMM-uri InnovFin (a se vedea punctul 60

 Deși măsura privind reducerea valorii maxime a împrumuturilor eligibile în cadrul 111.

Mecanismului de garantare a împrumuturilor a sporit cota de sprijin acordat 

„întreprinderilor viabile care nu au acces la finanțare”, Comisia nu a explorat decât parțial 

alte măsuri posibile pentru abordarea acestei situații. În plus, mecanismele de monitorizare 

actuale nu oferă informații periodice cu privire la cota atinsă în ceea ce privește 

„întreprinderile viabile care nu au acces la finanțare” (a se vedea 

). 

punctele 61-69

 Accesul la finanțare a devenit o problemă și mai importantă în timpul crizei financiare, 112.

în special în statele membre care au fost grav afectate și care au obținut asistență 

macrofinanciară. Cu toate acestea, sprijinul acordat de instrumentele de garantare ale UE 

aflate sub gestiune centralizată s-a dovedit a fi unul limitat în aceste țări, în principal 

deoarece ele nu erau concepute să furnizeze lichidități intermediarilor. Deși au fost utilizate 

și instrumente financiare cofinanțate din fondurile structurale, vărsămintele către 

întreprinderile mai mici au avut loc în principal după perioada cea mai dificilă, în loc să fie 

efectuate în timpul acesteia (a se vedea 

). 

punctele 70-77). 
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Recomandarea 2 – Punerea accentului pe întreprinderile care au într-adevăr nevoie de garanție 

Comisia ar trebui:  

(a) Să includă în propunerea legislativă pentru un posibil instrument succesor al Fondului de 

garantare pentru IMM-uri InnovFin o serie de dispoziții specifice care să vizeze întreprinderile 

viabile inovatoare fără acces suficient la finanțare și care să asigure că nu are loc o substituire 

a finanțării din sectorul privat. 

 Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: la prezentarea propunerii privind 

instituirea unui posibil instrument succesor pentru următorul cadru financiar multianual. 

(b) Să introducă mecanisme care să reducă ponderea întreprinderilor sprijinite care ar fi putut 

obține împrumuturi comerciale fără sprijinul UE. Comisia ar trebui să evalueze costurile și 

beneficiile unor posibile măsuri care ar putea duce la reducerea acestei ponderi. 

 Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: înainte de implementarea unor posibile 

instrumente succesoare pentru următorul cadru financiar multianual. 

(c) Să monitorizeze anual ponderea pe care o reprezintă întreprinderile ce ar fi avut acces la 

împrumuturi comerciale fără sprijinul UE din portofoliile intermediarilor financiari și să ia măsuri 

de remediere ori de câte ori această pondere este prea mare. Această monitorizare ar trebui să 

se realizeze pe baza informațiilor disponibile din partea intermediarilor financiari, fără să se 

impună deci întreprinderilor o sarcină administrativă suplimentară. 

 Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: cu ocazia implementării unor posibile 

instrumente succesoare pentru următorul cadru financiar multianual. 

Atingerea obiectivelor 

 Instrumentele premergătoare Mecanismului de garantare a împrumuturilor aveau drept 113.

scop stimularea creșterii economice. Dovezile econometrice disponibile confirmă succesul 

instrumentelor respective în această privință. Întreprinderile beneficiare s-au dezvoltat într-o 

măsură mai mare față de cele din grupul de comparație, din punctul de vedere al activelor 

totale, al vânzărilor, al masei salariale și al productivității. Studiile arată, de asemenea, că 

efectele au fost mai mari pentru acele întreprinderi care s-ar confrunta probabil cu dificultăți 

la obținerea unui împrumut în lipsa acestei garanții (a se vedea punctele 79-87). 
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 Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin a fost astfel conceput încât să se axeze pe 114.

sprijinirea cercetării și inovării cu un potențial ridicat pentru excelență. Cu toate acestea, 

Regulamentul privind Orizont 2020 nu a definit acest termen. Două treimi din întreprinderile 

cuprinse în eșantionul Curții fie au inovat numai prin dezvoltarea unor produse sau procese 

standard, fie nu au realizat nicio inovație. Criteriile de eligibilitate pentru inovare care au fost 

stabilite nu au reușit să evite sprijinirea acestor întreprinderi. Ținta stabilită pentru inovare în 

cadrul acestui instrument este foarte modestă, deoarece Comisia consideră că aceasta este 

atinsă și dacă doar jumătate din totalitatea întreprinderilor realizează inovări, indiferent de 

gradul de inovare. La fel ca în cazul accesului la finanțare, Curtea a observat o diferență 

majoră între intermediarii privați și cei publici, cei din urmă reușind într-o măsură mult mai 

mare să se axeze mai mult pe întreprinderile din sectoare cu un grad ridicat de cunoștințe 

(a se vedea punctele 88-95

Recomandarea 3 – Punerea accentului pe inovațiile cu grad de risc ridicat 

). 

Comisia ar trebui:  

(a) Să includă în propunerea legislativă pentru un posibil instrument succesor o definiție clară 

a tipului de inovare sprijinit și să stabilească dimensiunea instrumentului în consecință. 

 Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: la prezentarea propunerii privind 

instituirea unui posibil instrument succesor pentru următorul cadru financiar multianual. 

(b) Să revizuiască criteriile de eligibilitate privind inovarea pentru a se asigura că orice eventual 

instrument succesor sprijină cu preponderență întreprinderile care desfășoară activități cu 

potențial ridicat pentru excelență care necesită investiții riscante.  

 Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: înainte de implementarea unui posibil 

instrument succesor pentru următorul cadru financiar multianual. 

Sistemul de evaluare 

 Deși instrumentele de garantare a împrumuturilor de către UE există de 18 ani, Comisia 115.

nu a furnizat deocamdată decât dovezi limitate cu privire la rezultatele obținute. Motivele 

care stau la baza acestei situații sunt următoarele: date incomplete, evaluări realizate 

prematur și măsurători inadecvate. În ceea ce privește evaluările viitoare, Comisia nu 

a analizat încă modul în care (i) să efectueze o evaluare cuprinzătoare a diverselor 
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instrumente de garantare ale UE existente și în care (ii) să evalueze efectul asupra ofertei și 

asupra concurenței între instituțiile bancare. Lacunele în materie de evaluare ar putea fi 

completate cu un nivel mai mare de cercetare academică, însă acest lucru este îngreunat de 

unele norme restrictive privind confidențialitatea (a se vedea punctele 97-105

Recomandarea 4 – Îmbunătățirea sistemului de evaluare 

). 

Comisia ar trebui:  

(a) Să efectueze o examinare ex post aprofundată a instrumentului premergător Mecanismului de 

garantare a împrumuturilor, care să evalueze în primul rând dacă garanțiile au fost, în general, 

eficace. 

 Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: până la sfârșitul anului 2019. 

(b) Să elaboreze o metodologie de analiză a efectului garanțiilor asupra ofertei de împrumuturi, 

asupra concurenței între instituțiile bancare și asupra activității de inovare în afaceri, precum și 

de analiză a repartizării subvenției implicite între furnizor și beneficiar. 

 Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: până la sfârșitul anului 2019. 

(c) Pe lângă evaluările finale separate realizate pentru fiecare dintre cele două instrumente de 

garantare aflate sub gestiune centralizată, să prezinte o singură evaluare combinată în care să 

examineze performanța lor relativă și, pe cât posibil, să prezinte o comparație cu instrumente 

de îndatorare similare ale UE utilizate în trecut sau concomitent. 

 Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: până la data la care trebuie prezentate 

următoarele evaluări finale. 

(d) Să elaboreze un sistem care să permită cercetătorilor să obțină acces la date privind beneficiarii 

garanțiilor. 

 Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: până la sfârșitul anului 2018. 
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Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ 

MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 7 noiembrie 2017. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Președinte 
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PONDEREA AFERENTĂ FIECĂRUIA DINTRE INSTRUMENTELE DE GARANTARE 

Anexa I 

Figura următoare prezintă, pentru perioada 2007-2013, o imagine de ansamblu, pe state 

membre, a ponderii sumelor globale ale garanțiilor. Din cauza lipsei de date, Curtea 

a formulat o serie de estimări și ipoteze (a se vedea notele de sub figură). Deși datele nu 

sunt, prin urmare, foarte exacte, figura oferă totuși o imagine rezonabilă a ordinului de 

mărime. Statele membre pentru care Curtea nu a dispus de niciun fel de date privind 

garanțiile finanțate la nivel național nu sunt incluse în această figură. 

 

Note: 
(1) Datele privind „garanțiile naționale” obținute de la AECM sunt incomplete. AECM colectează date de la 

organizațiile membre, însă nu toate instituțiile de garantare sunt membre ale acestei asociații. Datele 
pentru unele state membre (cum ar fi Germania sau Italia) sunt, prin urmare, subestimate. 

(2) După cum se menționează în raportul întocmit de Economisti Associati et al. (a se vedea nota de 
subsol 14

(3) Întrucât mai multe instituții naționale de garantare care raportează date către OCDE sau AECM 
gestionează, totodată, instrumente de garantare cofinanțate de UE în cadrul gestiunii partajate, este 
posibil ca unele sume să fi fost luate în calcul de două ori. 

), nivelul sprijinului public este dificil de evaluat, deoarece, în unele cazuri, intervenția publică ia 
forma unei garanții suverane. În astfel de cazuri, valoarea sprijinului public este cunoscută doar dacă și 
atunci când survine o neîndeplinire a obligațiilor de plată și se face apel la resurse publice pentru 
rambursarea împrumuturilor. 

(4) Datele privind „garanțiile din cadrul fondurile structurale” au fost estimate pe baza contribuției UE, 
presupunându-se că reprezintă 50 % din suma garantată. Acest lucru duce la o subestimare pentru un 
număr de state membre (întrucât procentul poate crește până la 80 %). 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană: 
- pentru „garanțiile naționale”: pe baza datelor AECM pentru anii 2009-2013 (http://aecm.eu) și pe baza 

datelor OCDE pentru un număr de țări pentru anii 2007-2013 (http://stats.oecd.org ); 
- pentru „garanțiile din cadrul fondurilor structurale”: pe baza raportului Comisiei, intitulat „Sinteza datelor 

privind progresele înregistrate în ceea ce privește finanțarea și implementarea instrumentelor de 
inginerie financiară raportate de autoritățile de management în conformitate cu articolul 67 alineatul (2) 
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litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului”, perioada de programare 2007-2013, situația 
la 31 decembrie 2015; 

- pentru „garanțiile din cadrul gestiunii centralizate”: pe baza rapoartelor operaționale ale FEI disponibile la 
31 decembrie 2016. 
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PONDEREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE IMM-URILOR ȘI GARANTATE DE 

INSTRUMENTELE FINANȚATE DE UE DIN TOTALUL ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 

IMM-URILOR 

Anexa II 

Figura următoare prezintă o estimare, pentru perioada 2007-2013, pe state membre, 

a ponderii medii anuale aferente creditelor acordate IMM-urilor și garantate de 

instrumentele finanțate de UE (în cadrul gestiunii centralizate și în cadrul gestiunii partajate). 

Datele privind împrumuturile totale acordate IMM-urilor nu au fost disponibile pentru unele 

state membre, astfel încât acestea nu sunt incluse în figură. 

 
Note: 
(1) Datele privind totalul împrumuturilor noi acordate IMM-urilor ca atare nu sunt disponibile. Prin urmare, 

în locul acestora, Curtea a utilizat împrumuturile de până la 1 milion de euro inclusiv, însă fără să se ia în 
calcul creditele reînnoibile, creditele sub formă de „descoperit de cont”, creditele de oportunitate prin 
card de credit și creditele extinse prin card de credit.  

(2) Împrumuturile individuale garantate de instrumentele UE pot depăși 1 milion de euro. Din cauza 
substituirii menționate la nota (1), Curtea a exclus toate împrumuturile de peste 1 milion de euro care au 
fost garantate în cadrul Fondului de garantare pentru IMM-uri și al Instrumentului de partajare 
a riscurilor. Pentru împrumuturile garantate în cadrul fondurilor structurale, acest lucru nu a fost posibil, 
deoarece nu existau date agregate privind sumele individuale ale împrumuturilor. Așadar este posibil ca 
acest lucru să fi dus la o supraestimare. 

(3) Curtea a estimat împrumuturile garantate în cadrul fondurilor structurale la nivel de stat membru, 
deoarece nu era disponibilă decât suma totală a împrumuturilor pentru toate statele membre luate 
împreună. 
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană: 
- pentru „fondurile structurale”: pe baza raportului Comisiei, intitulat „Sinteza datelor privind progresele 

înregistrate în ceea ce privește finanțarea și implementarea instrumentelor de inginerie financiară 
raportate de autoritățile de management în conformitate cu articolul 67 alineatul (2) litera (j) din 
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului”, perioada de programare 2007-2013, situația la 
31 decembrie 2015; 

- pentru Fondul de garantare pentru IMM-uri și Instrumentul de partajare a riscurilor: pe baza datelor 
privind împrumuturile FEI la 31 decembrie 2016; 

- pentru „împrumuturile totale acordate IMM-urilor”: depozitul de date statistice al Băncii Centrale 
Europene (http://sdw.ecb.europa.eu) și, pentru unele țări (CZ, DK și HU), pe baza datelor OCDE 
(http://stats.oecd.org). 
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METODOLOGIA STUDIULUI ECONOMETRIC 

Anexa III 

 Studiul a analizat rezultatele obținute de peste 57 000 de întreprinderi din Franța care 1.

au beneficiat de instrumentele UE de garantare a împrumuturilor în perioada 2002-2012. 

Datele financiare referitoare la aceste întreprinderi au fost obținute din bazele de date 

existente conținând serii cronologice de date financiare cu privire la întreprinderi. Efectul 

a fost estimat prin compararea întreprinderilor beneficiare cu un grup de comparație format 

din întreprinderi care nu au beneficiat de garanții. Aceste întreprinderi au fost extrase 

dintr-un eșantion de 0,5 milioane de întreprinderi din Franța, utilizând o procedură de 

corelare în două etape pentru a se asigura faptul că întreprinderile din grupul de comparație 

prezintă caracteristici similare cu cele ale întreprinderilor beneficiare în ceea ce privește 

regiunea, vechimea, sectorul de activitate și fiecare variabilă analizată, valabile înainte de 

acordarea împrumutului. 

 Prin compararea performanței celor două grupuri de întreprinderi, studiul a estimat 2.

efectul mediu condițional de tratament care este produs la nivelul întreprinderilor de 

împrumutul garantat. Studiul a inclus, de asemenea, mai multe teste pentru a verifica 

soliditatea rezultatelor, de exemplu ca urmare a unei posibile dezvoltări care nu a avut loc în 

paralel sau a unei selecții influențate de lipsa de disponibilitate a datelor. 

 Una dintre limitările de ordin teoretic ale studiului constă în faptul că modelul a estimat 3.

efectul economic comun al garanțiilor și al împrumuturilor subiacente, fără ca cele două 

efecte să poată fi disociate. În consecință, impactul măsurat este cel al obținerii unui 

împrumut garantat de UE, în comparație cu oricare altă sursă de finanțare posibilă, inclusiv 

scheme naționale de garantare publică. 
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CRITERII DE ELIGIBILITATE PRIVIND INOVAREA 

Anexa IV 

 Destinatarii finali ai Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin sunt întreprinderi 1.
mici și mijlocii sau întreprinderi mici cu capitalizare medie care intenționează să utilizeze 
operațiunea contractată pentru a investi în producția, dezvoltarea sau implementarea, ca 
noutate sau într-o formă substanțial îmbunătățită, a unor (i) produse, procese sau servicii ori 
a unor (ii) metode de producție sau de livrare ori a unor (iii) inovații la nivel organizațional 
sau procesual, inclusiv modele de afaceri inovatoare, acolo unde există riscul unui eșec 
comercial, industrial sau tehnologic, astfel cum este demonstrat în evaluarea realizată de un 
expert extern; sau  

 Destinatarii finali ai Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin sunt „întreprinderi 2.
care înregistrează o creștere rapidă”, ele putând fi fie IMM-uri, fie întreprinderi mici cu 
capitalizare medie, care își desfășoară activitatea pe piață de mai puțin de 12 ani de la 
lansarea lor comercială și care înregistrează o creștere endogenă anualizată medie 
a numărului de angajați sau a cifrei de afaceri de peste 20 % pe an, de-a lungul unei perioade 
de trei ani, cu un efectiv de cel puțin zece angajați la începutul perioadei de observare; sau  

 Destinatarii finali ai Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin sunt IMM-uri sau 3.
întreprinderi mici cu capitalizare medie care își desfășoară activitatea pe piață de mai puțin 
de șapte ani de la lansarea lor comercială și ale căror costuri de cercetare și de inovare 
reprezintă cel puțin 5 % din totalul costurilor lor operaționale în cel puțin unul dintre cele 
trei exerciții financiare de dinaintea depunerii cererii pentru sprijin din partea Fondului de 
garantare pentru IMM-uri InnovFin sau, în cazul unei întreprinderi (și în mod special al unei 
întreprinderi nou-înființate) fără un istoric financiar, reprezintă cel puțin 5 % din totalul 
costurilor lor operaționale conform situațiilor lor financiare curente; sau  

 Destinatarii finali ai Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin sunt IMM-uri sau 4.
întreprinderi mici cu capitalizare medie care au un potențial de inovare semnificativ sau care 
constituie o „întreprindere cu activități cu grad ridicat de inovare și de cercetare”, 
îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:  

(a) cheltuielile anuale de cercetare și inovare ale destinatarului final al Fondului de 
garantare pentru IMM-uri InnovFin sunt cel puțin egale cu 20 % din suma aferentă 
operațiunii contractate prin acest fond, conform celor mai recente situații financiare 
statutare ale destinatarului, cu condiția ca planul de afaceri al acestuia să indice 
o creștere a cheltuielilor sale în materie de cercetare și inovare cel puțin egală cu suma 
aferentă operațiunii contractate prin acest fond; sau  

(b) destinatarul final al Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin se angajează să 
cheltuie o sumă cel puțin egală cu 80 % din suma aferentă operațiunii contractate prin 
acest fond în scopul unor activități de cercetare și inovare, astfel cum este indicat în 
planul său de afaceri, și restul în vederea acoperirii costurilor necesare pentru a face 
posibile aceste activități; sau 
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(c) destinatarului final al Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin i-au fost acordate 
în mod oficial granturi, împrumuturi sau garanții din partea unor scheme de sprijin 
europene în materie de cercetare și inovare sau în cadrul instrumentelor de finanțare 
ale acestora din urmă sau în cadrul unor astfel de scheme naționale sau regionale în 
cursul ultimelor 36 de luni, cu condiția ca operațiunea contractată de destinatarul final 
al Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin să nu acopere aceleași cheltuieli; sau  

(d) destinatarului final al Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin i-a fost acordat, în 
cursul ultimelor 24 de luni, un premiu în materie de cercetare, dezvoltare sau inovare 
din partea unei instituții sau a unui organism al UE; sau  

(e) destinatarul final al Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin a înregistrat cel 
puțin un drept asupra unei tehnologii (cum ar fi un brevet, un model de utilitate, un 
drept asupra unui desen, topografia unui produs semiconductor, un certificat 
suplimentar de protecție pentru medicamente sau pentru alte produse pentru care 
poate fi obținut un astfel de certificat, un drept al amelioratorului asupra unui soi de 
plante sau un drept de autor asupra unui software) în ultimele 24 de luni, iar scopul 
operațiunii contractate de destinatarul final este de a permite, în mod direct sau 
indirect, utilizarea acestui drept; sau  

(f) destinatarul final al Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin este un IMM care se 
află într-un stadiu incipient și care a beneficiat de o investiție în ultimele 24 de luni din 
partea unui investitor de capital de risc sau din partea unui investitor providențial care 
face parte dintr-o rețea de astfel de investitori providențiali ori investitorul de capital de 
risc sau investitorul providențial este acționar al destinatarului final la momentul 
solicitării de către acesta a sprijinului din partea Fondului de garantare pentru IMM-uri 
InnovFin; sau  

(g) destinatarul final al Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin necesită o investiție 
de finanțare de risc care, pe baza unui plan de afaceri întocmit în vederea lansării unui 
produs nou sau în vederea intrării pe o piață geografică, este mai mare de 50 % din cifra 
sa de afaceri anuală medie din ultimii cinci ani; sau  

(h) costurile de cercetare și de inovare ale destinatarului final al Fondului de garantare 
pentru IMM-uri InnovFin reprezintă cel puțin 10 % din totalul costurilor sale 
operaționale în cel puțin unul dintre cele trei exerciții financiare de dinaintea depunerii 
cererii pentru sprijin din partea Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin sau, în 
cazul unei întreprinderi fără un istoric financiar, reprezintă cel puțin 10 % din totalul 
costurilor sale operaționale conform situațiilor sale financiare curente; sau  

(i) destinatarul final al Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin este o întreprindere 
mică cu capitalizare medie ale cărei costuri de cercetare și inovare reprezintă:  

(i) fie cel puțin 15 % din totalul costurilor sale operaționale din cel puțin unul dintre 
cele trei exerciții financiare de dinaintea solicitării de sprijin din partea fondului;  

(ii) fie cel puțin 10 % pe an din totalul costurilor sale operaționale din cele trei exerciții 
financiare de dinaintea solicitării de sprijin din partea fondului; sau  
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(j) destinatarul final al Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin a suportat cheltuieli 
de cercetare și inovare care au fost certificate în ultimele 36 de luni de către organisme 
sau instituții naționale sau regionale competente în cadrul unor măsuri de sprijin 
general aprobate de Comisia Europeană și menite să stimuleze întreprinderile să 
investească în cercetare și inovare, cu condiția ca (i) organismul sau instituția respectivă 
să fie independente de destinatarul final al Fondului de garantare pentru IMM-uri 
InnovFin și de (sub)intermediarul financiar din cadrul acestui fond și cu condiția ca (ii) 
operațiunea contractată din partea fondului să acopere costurile suplimentare indicate 
în planul de afaceri al destinatarului final și cu condiția ca (iii) operațiunea contractată 
de destinatarul final din partea Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin să nu 
acopere aceleași costuri eligibile deja cofinanțate prin măsurile menționate mai sus; sau  

(k) destinatarul final al Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin a fost desemnat în 
ultimele 36 de luni ca fiind o întreprindere inovatoare de către un organism sau 
o instituție de la nivel regional, național sau de la nivelul UE, cu condiția ca, în fiecare 
caz,  

(i) desemnarea să se bazeze pe criterii disponibile publicului larg și aceste criterii:  

• să nu fie limitate la o anumită industrie sau un anumit sector și nici să 
favorizeze doar o anumită industrie sau un anumit sector; și  

• să reflecte cel puțin unul dintre criteriile la care se face referire la articolul 5 
alineatul (2), cu excepția articolului 5 alineatul (2) litera (d) punctul (4), sau să 
reflecte fondul a cel puțin unuia dintre aceste criterii, dar să nu fie mai puțin 
stricte; și  

(ii) organismul sau instituția respectivă să fie independente de destinatarul final al 
Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin și de (sub)intermediarul financiar 
din cadrul acestui fond; și  

(iii) operațiunea contractată de destinatarul final din partea acestui fond să acopere 
costurile suplimentare indicate în planul de afaceri al destinatarului final. 
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE CONTURI 

EUROPENE 

„INSTRUMENTELE DE GARANTARE A ÎMPRUMUTURILOR FINANȚATE DE UE: 

REZULTATE POZITIVE, ÎNSĂ ESTE NECESARĂ O MAI BUNĂ DIRECȚIONARE A 

SPRIJINULUI CĂTRE POTENȚIALII BENEFICIARI ȘI O MAI BUNĂ COORDONARE 

CU SCHEMELE NAȚIONALE ÎN MATERIE” 

SINTEZĂ 

I. Comisia extinde garanțiile acordate intermediarilor financiari prin intermediul unei serii de 

instrumente financiare dedicate IMM-urilor. În timp ce scopul unora dintre aceste garanții este de a 

mări volumul creditelor acordate întreprinderilor viabile, altele se concentrează mai mult asupra 

anumitor segmente de piață, cum ar fi creditarea întreprinderilor inovatoare, a microîntreprinderilor 

sau a întreprinderilor sociale, ori asupra acordării de împrumuturi subordonate pentru beneficiari 

care prezintă riscuri.  

II. Comisia subliniază necesitatea de a face o distincție între Mecanismul de garantare a 

împrumuturilor și Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin în datele și concluziile sale, având 

în vedere diferența în ceea ce privește conceperea instrumentelor și diferențele legate de 

întreprinderile și obiectivele vizate. 

Mecanismul de garantare a împrumuturilor este un instrument de garantare plafonat în cadrul căruia 

toate pierderile sunt acoperite numai de la bugetul UE și care este pus în aplicare de Fondul 

european de investiții (FEI) ca entitate abilitată. Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin este 

un instrument de garantare neplafonat, care combină resursele de la bugetul UE cu capacitatea 

importantă de asumare a riscurilor a FEI, fiind pus în aplicare de FEI în calitate de entitate abilitată. 

În cadrul acestui fond, FEI își asumă riscuri suplimentare pe baza propriului capital.  

Pentru ambele instrumente, bugetul UE este utilizat în mod predominant pentru asumarea de riscuri 

și numai o fracțiune (până la 6 % din total, pe întreaga durată de funcționare a instrumentelor) este 

utilizată pentru remunerarea entității abilitate. 

III. Ar trebui să se țină seama de faptul că, deși creșterea poate fi considerată un obiectiv implicit al 

ambelor instrumente analizate, inovarea este aspectul asupra căruia se concentrează Fondul de 

garantare pentru IMM-uri InnovFin, care nu vizează doar IMM-urile, ci și întreprinderile mici cu 

capitalizare medie.  

V. Comisia a realizat evaluările ex ante necesare pentru ambele programe. Concluziile desprinse din 

programele anterioare au fost reflectate, de asemenea, în proiectarea celor noi.  

Toate instrumentele financiare fac obiectul unor evaluări ex post și finale, utilizând cadrul 

standardizat de evaluare al Comisiei, care analizează și eficacitatea. 

La discutarea costurilor, comisioanelor și primelor cu FEI, Comisia consideră că a dispus de probe 

cuprinzătoare, inclusiv de estimări ale costurilor de gestionare pentru Fondul de garantare pentru 

IMM-uri InnovFin, de situațiile financiare ale FEI și de planurile operaționale ale FEI, iar aceste 

elemente au fost considerate suficiente. Aceste probe au fost utilizate pentru a sprijini poziția 

Comisiei în cadrul negocierilor cu FEI, care au avut drept rezultat stabilirea de comun acord a 

nivelului costurilor, comisioanelor și primelor, precum și a modalităților de plată a acestora.  

VI. Comisia este de părere că ar fi benefic dacă studiul econometric ar fi pus la dispoziția publicului 

în întregime. 

VII. Potrivit observațiilor Comisiei, constatările Curții de Conturi Europene se referă la un eșantion 

de operațiuni și este posibil ca acestea să nu se aplice ansamblului beneficiarilor instrumentelor. 

Mai mult, analiza prezentată în acest raport pune accentul doar asupra societăților care nu ar putea 

obține deloc un împrumut de la creditorii comerciali. Cu toate acestea, cuprinzătorul Regulament 
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financiar prevede cerința de a aborda „disfuncționalitățile pieței sau situațiile investiționale 

suboptime”. 

Dificultățile legate de accesarea finanțării sunt generate de abordarea bazată pe evaluarea bonității 

financiare/a riscului a sectorului financiar. Numai întreprinderile cu rating maxim ar putea a obține 

finanțare fără a se recurge la garanții. Întreprinderile cu rating foarte scăzut vor fi eliminate și nu 

vor beneficia de finanțare. 

Prin urmare, instrumentele de garantare a împrumuturilor au fost concepute astfel încât să sprijine și 

IMM-urile care au acces la finanțare, dar în condiții inacceptabile în ceea ce privește garanțiile 

necesare, perioadele de împrumut și/sau prețul. Fără garanții, deseori, IMM-urile nu și-ar putea 

realiza proiectele, ajungându-se la o situație investițională suboptimă. Garanțiile sunt concepute 

astfel încât să răspundă în mod adecvat modelelor de afaceri ale IMM-urilor, permițându-le acestora 

să crească în mod sustenabil și pe termen lung.  

VIII. În plus față de prioritatea pe care o menționează Curtea de Conturi Europeană, actul de bază al 

Orizont 2020 definește și alte obiective pentru Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin: 

- Inovarea poate avea loc la nivelul tuturor IMM-urilor (în toate etapele și în toate sectoarele) care 

doresc să apeleze la inovare pentru a se dezvolta, a crește și a se extinde la nivel internațional;  

- Instrumentul Orizont 2020 trebuie să creeze condiții mai bune pentru IMM-uri. O atenție 

deosebită se acordă incertitudinii inovării, capacității de a genera rezultate grație inovării și 

garanțiilor insuficiente în multe domenii. 

- Sunt vizate toate tipurile de inovare: inovarea tehnologică, inovarea în domeniul serviciilor etc. 

Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin se bazează pe criteriile de eligibilitate privind 

inovarea care sunt în conformitate cu conceptele prezentate în actul de bază al Orizont 2020 și 

consacrate în reputatul Manual Oslo, dar și în concordanță cu alte orientări relevante privind 

sprijinirea IMM-urilor (orientări privind riscurile). În consecință, Fondul de garantare pentru IMM-

uri InnovFin include toate cele patru tipuri de inovare: inovarea în domeniul produselor, inovarea 

în domeniul proceselor, inovarea în domeniul organizațional și inovarea în domeniul 

marketingului. 

IX. Regulamentul financiar prevede obligația de direcționare a sprijinului către IMM-urile care se 

confruntă cu lacune ale pieței sau cu situații investiționale suboptime. Comisia consideră că aceasta 

înseamnă nu numai disponibilitatea finanțării, ci și condiții îmbunătățite (preț mai scăzut, perioade 

până la scadență mai îndelungate, garanții reduse și disponibilitatea produsului care, altfel, nu ar fi 

fost acordat).  

Comisia consideră că succesorul potențial al Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin nu ar 

trebui să sprijine în mod predominant IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare medie care 

desfășoară activități de inovare cu risc ridicat, ci ar trebui să sprijine în continuare IMM-urile și 

întreprinderile mici cu capitalizare medie care desfășoară activități de inovare în ceea ce privește 

produsele, serviciile și modelele de afaceri în toate sectoarele economiei, astfel cum se menționează 

în Manualul Oslo privind inovarea.  

X. Comisia va continua să efectueze evaluări ex ante și ex post ale instrumentelor de garantare 

pentru IMM-uri în contextul cadrului de evaluare standard al Comisiei, care pot fi completate de o 

analiză suplimentară a instrumentelor de garantare. 

XI. Comisia nu consideră adecvată modificarea cadrului său actual de evaluare care acoperă toate 

activitățile sale, deoarece acest lucru ar contraveni obiectivelor de simplificare și raționalizare. 
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Cu toate acestea, pentru a completa evaluările standard și evaluările ex ante, Comisia va continua să 

utilizeze metodologia aplicată în cadrul studiului CESEE
1
 și al studiului Curții și va extinde 

domeniul de aplicare al evaluării și la alte țări. 

INTRODUCERE 

5. 

(a) Deși obiectivele mecanismelor anterioare de garantare pentru IMM-uri au fost similare celor ale 

Mecanismului de garantare a împrumuturilor, un grad mai mare de acceptare a riscului de către 

intermediarii financiari a devenit o condiție prealabilă pentru îmbunătățirea elementelor 

suplimentare ale mecanismului față de mecanismele anterioare de garantare pentru IMM-uri. 

9. În cadrul Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin, nu există un prag aplicabil, în sensul 

că intermediarii trebuie să construiască un portofoliu nou de împrumuturi care să respecte criteriile 

de inovare. 

11. Limitele privind calitatea creditelor din portofoliu au ca scop (i) să reflecte apetitul pentru risc al 

intermediarului și (ii) să optimizeze utilizarea bugetului UE. 

12. În cadrul Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin, expunerea UE este plafonată la 

mărimea fondurilor bugetare angajate ale UE (reduse pentru anumite elemente). 

15. Nivelurile așteptate ale pierderilor sunt estimări orientate spre viitor bazate pe cele mai bune 

date disponibile, iar rezultatul final va fi diferit, de exemplu, în funcție de ciclul economic. 

OBSERVAȚII 

27. Pentru perioada de programare 2014-2020, cadrul legislativ al instrumentelor financiare 

cofinanțate din fonduri structurale prevede cerințe clare pentru evaluările ex ante care trebuie să 

includă o evaluare privind „consecvența în raport cu alte forme de intervenție publică care se 

adresează aceleiași piețe” [articolul 37 alineatul (2) litera (b) din RDC]. 

29. Evaluarea pentru instrumentele financiare din cadrul programului Orizont 2020 a fost o evaluare 

efectuată în plus față de evaluarea pentru programul Orizont 2020, pentru a rafina și a aprofunda 

înțelegerea de către Comisie a nevoilor pieței înainte de lansarea instrumentelor.  

31. După cum s-a subliniat în observațiile privind punctul 29, s-au efectuat evaluări ex ante pentru 

Mecanismul de garantare a împrumuturilor COSME și Fondul de garantare pentru IMM-uri 

InnovFin. În plus, absorbția și cererea pieței înregistrate în cadrul instrumentului de partajare a 

riscurilor lansat ca proiect-pilot, în combinație cu analiza studiilor disponibile, au servit drept 

contribuție la propunerea Comisiei privind contribuția orientativă a UE alocată Fondului de 

garantare pentru IMM-uri InnovFin. 

32. Întrucât legiuitorul indică în mod clar în actele legislative de bază că acestea ar trebui să fie 

instrumente paneuropene care să nu conțină alocări prestabilite pentru fiecare stat membru, într-

adevăr, abordarea paneuropeană cuprinzătoare a analizei lacunelor identificate pe piață a fost 

considerată adecvată. 

33. Comisia consideră că volumul pur al împrumuturilor ar putea să nu fie un indicator adecvat 

pentru analiza răspândirii geografice a Mecanismului de garantare a împrumuturilor și a Fondului 

                                                       

1  Asdrubali Pierfederico, Signore Simone, „The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs, Evidence from CESEE 

Countries” (Impactul economic al garanțiilor UE asupra creditării IMM-urilor, dovezi din țările CESEE), EIF Research & 

Market Analysis, Documentul de lucru 2015/29. 
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de garantare pentru IMM-uri InnovFin. Nu este de așteptat ca statele membre „mai mici” să 

beneficieze de sume absolute de finanțare similare celor acordate statelor membre mai mari. 

Pe de altă parte, statele membre care au aderat la UE după 2004 au fost acoperite corespunzător la 

compararea sumelor convenite pentru ambele instrumente cu dimensiunea relativă a economiilor 

lor. 

34. Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) se bazează pe o analiză a unui deficit de 

investiții pentru întreaga economie și este construit ca un instrument flexibil bazat pe piață. 

Instrumentele suplimentate (Mecanismul de garantare a împrumuturilor și Fondul de garantare 

pentru IMM-uri InnovFin) au făcut obiectul unor evaluări ex ante individuale care au inclus estimări 

ale lacunelor identificate pe piață. Sumele aferente suplimentării nu sunt fixe, ci sunt exprimate ca 

plafoane care pot fi revizuite în continuare. De aceea, fondul FEIS va fi capabil, prin definiție, să 

răspundă nivelului corect al nevoilor pieței. Întrucât FEIS își integrează sprijinul în instrumentele 

existente la nivelul UE, FEIS și instrumentele de garantare gestionate la nivel central auditate 

acționează împreună ca un singur mecanism în raport cu piața. 

35. Comisia consideră că procentul ridicat (82 %) al evaluărilor nevoilor pieței efectuate de statele 

membre care au răspuns la sondajul Curții de Conturi Europene reprezintă un aspect pozitiv, în 

pofida faptului că evaluările nu au fost solicitate în mod explicit de cadrul juridic. 

38. Comisia ar dori să sublinieze faptul că tabelul 2 este doar orientativ, deoarece cuantumul real al 

comisioanelor datorate depinde de contribuția efectivă angajată, precum și de activitățile efectiv 

efectuate. 

Majoritatea comisioanelor sunt determinate de performanță, în conformitate cu cerințele prevăzute 

de Regulamentul financiar. 

40. Comisia consideră că este util să existe astfel de date înainte de a începe negocierile. Din acest 

motiv, Comisia a obținut estimarea costurilor FEI pentru Fondul de garantare pentru IMM-uri 

InnovFin și, de asemenea, analizează în mod regulat situațiile financiare ale FEI pentru a înțelege 

veniturile din comisioane ale FEI și contribuția acestora la rentabilitatea generală a FEI și, în sens 

mai general, depune în continuare eforturi pentru a obține date detaliate relevante suplimentare 

privind costurile de funcționare a instrumentelor de garantare. 

Aceste date intră adesea sub incidența cerințelor de confidențialitate și este posibil să nu provină din 

instrumente direct comparabile. Cu toate acestea, chiar și în absența unor astfel de date, Comisia ar 

trebui să poată finaliza negocierile pe baza informațiilor disponibile. 

De altfel, un cadru de referință relevant este inclus în cadrul FEIS pentru perioada 2014-2020, în 

care se prevede un plafon mai mare pentru comisioane (7 %) în cazul fondurilor, dar o perioadă de 

aplicare mult mai scurtă (până în 2023). 

În ceea ce privește instrumentele gestionate la nivel central, Comisia a negociat comisioanele în 

două etape. În primul rând, cadrul general a fost instituit prin intermediul unui acord-cadru cu FEI, 

în conformitate cu Regulamentul financiar. În al doilea rând, comisioanele pentru acordurile 

individuale au fost negociate în acest cadru general. Datele menționate mai sus au fost utilizate în 

ambele etape. 

41. Comisia consideră că, într-adevăr, a avut la dispoziție o serie semnificativă de astfel de 

informații. 

A se vedea răspunsul la punctul 40. 

Compararea costurilor instrumentelor paneuropene gestionate la nivel central cu sistemele de 

garantare de la nivel național ar avea o relevanță limitată, întrucât aceste sisteme nu dispun de 

competența geografică a mandatelor centrale și nu fac obiectul acelorași cerințe de raportare, 

monitorizare și audit ca sistemele UE. 
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42. Astfel cum precizează Curtea de Conturi Europeană în raportul său special nr. 4/2011, „calculul 

comisioanelor care trebuie plătite către FEI ar trebui realizat ținând cont de următoarele aspecte: 

 performanța în atingerea anumitor niveluri-țintă; 

 distribuția geografică în țările eligibile; și 

 gradul de noutate și de complexitate al instrumentului de garantare.” 

Orice comparație între instrumentele gestionate la nivel central și instrumentele cofinanțate din 

fonduri structurale trebuie să țină seama de faptul că instrumentele subiacente prezintă acoperiri 

geografice, grade de noutate și complexitate, cerințe de raportare, obiective și structuri diferite. 

45. Acoperirea deficitului se ridică până la un plafon convenit în prealabil care nu poate fi depășit. 

46. Comisia a comparat comisionul propus cu alte oferte de pe piață pentru expunerea la riscul BBB 

la acel moment. 

Valoarea totală maximă a comisionului bazat pe risc perceput de FEI pe întreaga durata de 

funcționare a mecanismului poate ajunge la 10 % din contribuția UE numai în cazul insuficienței 

comisioanelor bazate pe risc, în pofida asumării de către FEI a unui risc corespunzător în beneficiul 

întregului mecanism. 

47. Mecanismul de stabilire a comisioanelor este conceput pentru a aborda comisioanele bazate pe 

risc pe întreaga perioadă de punere în aplicare și nu poate fi evaluat în mod credibil printr-o analiză 

limitată efectuată la începutul perioadei de punere în aplicare. 

51. Analiza prezentată în acest raport pune accentul doar asupra societăților care nu ar putea obține 

un împrumut de la creditorii comerciali. Cu toate acestea, cuprinzătorul Regulament financiar 

prevede cerința de a aborda „disfuncționalitățile pieței sau situațiile investiționale suboptime”. 

Dificultățile legate de accesarea finanțării apar din cauza abordării bazate pe evaluarea bonității 

financiare/riscului a sectorului financiar. Într-o primă etapă, creditorul evaluează dacă o 

întreprindere prezintă bonitate financiară, și anume dacă întreprinderea este viabilă și dacă suma de 

finanțare solicitată poate fi rambursată din viitoarele fluxuri de numerar așteptate. Vor fi examinate 

situațiile financiare, înregistrările fiscale, registrele publice de credit etc., și se va efectua o evaluare 

a bonității. Numai întreprinderile cu rating maxim ar putea obține finanțare fără a se recurge la 

garanții. Întreprinderile cu rating foarte scăzut vor fi eliminate și nu li se va oferi nicio finanțare. 

Prin urmare, instrumentele de garantare a împrumuturilor au fost concepute astfel încât să sprijine și 

IMM-urile care au acces la finanțare, dar în condiții inacceptabile în ceea ce privește garanțiile 

necesare, perioadele de împrumut și/sau prețul. Fără garanții, deseori, IMM-urile nu și-ar putea 

realiza proiectele, ajungându-se la o situație investițională suboptimă. Garanțiile sunt concepute 

astfel încât să răspundă în mod adecvat modelelor de afaceri ale IMM-urilor, permițându-le să 

crească în mod sustenabil și pe termen lung.  

52. În conformitate cu actul de bază Orizont 2020, Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin a 

fost conceput pentru a îmbunătăți accesul la finanțare pentru IMM-urile bazate pe inovare și pentru 

întreprinderile mici cu capitalizare medie. Acest aspect este abordat prin oferirea unui instrument 

financiar nefinanțat, o garanție care atrage capital privat semnificativ, în conformitate cu 

Regulamentul financiar. Comisia consideră că Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin nu 

concurează cu sectorul privat, întrucât sporește prezența sectorului privat în finanțarea inovării 

proporțional cu rata de garantare și cu condiții îmbunătățite pentru întreprinderile bazate pe inovare, 

în conformitate cu actul de bază Orizont 2020. 

Aceleași principii se aplică și în cazul Mecanismului de garantare a împrumuturilor COSME. 

55. Potrivit observațiilor Comisiei, constatările Curții de Conturi Europene se referă doar la un 

eșantion limitat de operațiuni și nu se pot aplica întregului set de beneficiari ai instrumentelor. 
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Comisia consideră că, având în vedere cerințele de eligibilitate ex ante sporite din cadrul 

Mecanismului de garantare a împrumuturilor, comparativ cu instrumentele precedente, numărul 

societăților sprijinite care au acces limitat la finanțare a crescut semnificativ. În ceea ce privește 

Mecanismul de garantare a împrumuturilor, Curtea de Conturi Europeană conchide că 50 % dintre 

IMM-urile incluse în eșantionul său ar fi întâmpinat dificultăți în obținerea accesului la finanțare, în 

timp ce Comisia a concluzionat, pe baza aceluiași eșantion, că 73 % dintre IMM-uri ar fi întâmpinat 

dificultăți în obținerea accesului la finanțare în condiții adecvate (finanțare suficientă). 

Comisia a analizat partea din eșantion furnizată de Curtea de Conturi Europeană și a ajuns la 

concluzia că, pentru ambele mecanisme, cel puțin 45 % dintre beneficiari ar fi întâmpinat dificultăți 

în obținerea accesului la finanțare în condiții adecvate. 

56. Scopul Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin, prevăzut în actul de bază, este de a 

îmbunătăți accesul la finanțarea prin îndatorare. Prin urmare, faptul că o întreprindere ar fi putut 

primi finanțare prin participare la capital sau de alt tip nu are nicio influență. În plus, Orizont 2020 

dispune de alte instrumente financiare pentru a sprijini riscul legat de capital (cum ar fi InnovFin 

Equity, Instrumentul pentru IMM-uri). 

59. Garanția nu acoperă niciodată 100 % din expunerea împrumutului, iar intermediarii financiari 

trebuie să păstreze o expunere economică substanțială pentru fiecare împrumut. Prin urmare, ei sunt 

motivați să își îndrepte atenția asupra unor întreprinderi viabile, care pot împrumuta și rambursa 

împrumutul.  

Garanția pentru IMM-uri InnovFin a fost concepută pentru a sprijini creditarea intermediată atât 

publică, cât și privată a întreprinderilor inovatoare prin încurajarea unor condiții de finanțare 

îmbunătățite în ceea ce privește prețul mai mic, disponibilitatea unui tip relevant de finanțare 

adecvată necesităților IMM-urilor, perioade până la scadență mai îndelungate și, adesea, cerințe 

reduse privind garanțiile. Comisia a observat o creștere a apetitului pentru risc al intermediarilor 

financiari, deoarece garanția reduce parțial riscul care decurge din asimetriile privind informațiile 

dintre creditor și debitor și, astfel, riscul asociat debitorului perceput de către creditor. 

60. Economiile din dobânzi pentru beneficiarii finali nu reprezintă principalul obiectiv al Fondului 

de garantare pentru IMM-uri InnovFin, ci reprezintă una dintre componentele accesului sporit la 

finanțare. Acestea se adaugă la alte beneficii care pot fi atribuite Fondului de garantare pentru 

IMM-uri InnovFin, de exemplu, niveluri mai ridicate de finanțare, cerințe mai reduse privind 

garanția, perioade până la scadență mai îndelungate, o formă mai convenabilă de finanțare adaptată 

nevoilor IMM-urilor bazate pe inovare și întreprinderilor mici cu capitalizare medie.  

61. În cazul Mecanismului de garantare a împrumuturilor, cerințele privind elementele suplimentare 

au fost înăsprite semnificativ prin crearea a două opțiuni pentru asumarea de riscuri suplimentare de 

către intermediarul financiar. S-a arătat în mod explicit că asumarea de riscuri care se încadrează în 

practicile normale de afaceri ale intermediarului financiar (de exemplu, astfel cum stabilește politica 

privind riscul de credit și colectarea) nu ar fi susținută de garanția UE. Au fost stabilite praguri 

minime în ceea ce privește riscul de credit suplimentar pe care un intermediar financiar trebuie să îl 

accepte la nivelul portofoliului în raport cu activitatea sa obișnuită pentru a putea beneficia de 

garanția UE.  

64. Plafonul a rezultat din aspectul complementarității: accentul plasat asupra societăților care 

prezintă un risc mai mare (nu neapărat mai recent înființate și mai mici) a fost generat de 

concentrarea atenției într-o nouă direcție în cadrul programului. 

65. Comisia consideră că, în principiu, nu ar trebui să existe o împărțire artificială a împrumuturilor. 

Ca parte a monitorizării sale, FEI contestă astfel de tranzacții atunci când sunt detectate. În general, 

FEI solicită intermediarului o explicație privind raționamentul comercial care a stat la baza 

acordării mai multor împrumuturi în favoarea aceluiași IMM. 
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În acest caz special menționat de Curtea de Conturi Europeană, intermediarul financiar a emis o 

garanție pentru împrumuturile acordate de un creditor comercial. Responsabilitatea deciziei cu 

privire la modul de acordare a împrumuturilor a revenit creditorului comercial. FEI a contestat 

emiterea mai multor garanții pentru același IMM, a solicitat informații suplimentare de la 

intermediarul financiar și a primit o explicație privind raționamentul comercial care a stat la baza 

acordării de împrumuturi multiple, pe care FEI a considerat-o adecvată. 

66. Evaluarea ex ante a instrumentului InnovFin a arătat că desfășurarea activității întreprinderilor 

inovatoare era îngreunată de lipsa accesului la finanțarea de risc. Prin urmare, acordurile de 

delegare cu FEI conțin criterii detaliate de eligibilitate privind inovarea (pentru Fondul de garantare 

pentru IMM-uri InnovFin), IMM-urile, tranzacțiile IMM-urilor și nivelurile portofoliilor (aplicabile 

în ambele cazuri). Aceste criterii sunt pe deplin conforme cu actele de bază corespunzătoare. 

67. Teoria economică din spatele disfuncționalităților pieței care rezultă din asimetria informațiilor 

dintre creditor și debitor se bazează tocmai pe ideea că - peste un anumit nivel - intermediarii 

financiari nu vor considera profitabil să perceapă rate mai ridicate ale dobânzilor de la debitorii care 

sunt percepuți ca fiind mai riscanți ca grup (din cauza problemelor privind hazardul moral și 

selecția adversă); ei preferă mai degrabă să își raționalizeze creditul. Acesta este motivul pentru 

care există IMM-uri viabile din punct de vedere financiar pe piață, dar ele nu pot obține un credit 

suficient chiar și cu rate ridicate ale dobânzii. Prin urmare, politica dobânzii ridicate riscă să devină 

ineficace. 

Mecanica transferului beneficiilor funcționează astfel încât proiectele cu cea mai mare marjă de 

credit, și anume cei mai riscanți debitori, obțin beneficii mai mari. Acest mecanism de transfer al 

beneficiilor stimulează beneficiarii finali să aleagă Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin în 

cazul în care costurile aferente dobânzilor atunci când se ia în considerare garanția sunt mai mici 

decât atunci când nu se ia în considerare garanția. Acest lucru demonstrează în continuare că 

instrumentul stimulează intermediarii să ofere finanțare societăților inovatoare care prezintă riscuri 

mai mari. Împrumutul garantat ar fi mai scump în cazul unui beneficiu negativ, ceea ce ar face ca 

împrumutul să devină neatractiv. 

68. Comisia consideră că informațiile necesare pentru a evalua dacă s-a oferit finanțare unei 

întreprinderi care nu are acces la finanțare suficientă pot fi obținute numai de la întreprinderea 

respectivă. 

Comisia a trebuit să ia în considerare o modalitate de instituire a unui sistem de monitorizare care să 

fie eficient din punctul de vedere al costurilor și să nu creeze poveri administrative nejustificate 

pentru IMM-uri. Prin urmare, frecvența sistemului actual de monitorizare este considerată adecvată 

pentru Mecanismul de garantare a împrumuturilor. 

69. Deși ar putea exista o astfel de abordare academică, ea nu reflectă modul în care acționează în 

practică intermediarii financiari. Fiecare intermediar financiar are propria abordare a evaluării 

riscului de credit care poate implica, într-o anumită măsură, evaluarea criteriilor stabilite de Curtea 

de Conturi Europeană. Însă și alți factori joacă un rol (cum ar fi disponibilitatea garanțiilor, 

expunerile existente la riscul de credit etc.). Întrucât Mecanismul de garantare a împrumuturilor 

sprijină într-o mare măsură microîntreprinderile, trebuie subliniat, de asemenea, faptul că, în 

majoritatea cazurilor, astfel de societăți nici măcar nu au auditat oficial bilanțurile și activitatea pe 

baza conturilor simple de profit și pierdere. Începând cu 31 decembrie 2016, Fondul de garantare 

pentru IMM-uri InnovFin a sprijinit înființarea a peste 50 % dintre start-up-uri, iar Fondul de 

garantare pentru IMM-uri InnovFin, peste 17 % dintre start-up-urile cu un istoric de creditare 

insuficient care să poată fi analizat. 

73. Obiectivul principal al Mecanismului de garantare a împrumuturilor este de a contribui la 

problemele structurale (finanțarea inițială, asimetria informațiilor, lipsa garanțiilor etc.) cu care se 
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confruntă IMM-urile în domeniul accesului la finanțare. Instrumentul financiar nu este conceput 

pentru a fi un instrument de criză.  

Furnizarea de lichidități este abordată prin alte mijloace, cum ar fi politica monetară a Băncii 

Centrale Europene sau împrumuturile Băncii Europene de Investiții pentru IMM-uri. 

74. Instrumentele financiare cofinanțate din fondurile structurale sunt puse în aplicare în perioadele 

de programare, și anume 2007-2013 pentru exemplul menționat. Constituirea instrumentelor 

financiare de către autoritățile de management reprezintă un pas important în ciclul de viață al 

instrumentelor și include proceduri precum selectarea administratorului fondurilor sau verificarea 

conformității cu ajutorul de stat. 

75. În vederea îndeplinirii obiectivelor politicii de coeziune, și după cum au convenit colegiuitorii, 

fondurile structurale au reguli specifice care trebuie respectate, cum ar fi limitările geografice, cu un 

accent mai puternic asupra zonelor defavorizate. 

76. Această posibilitate nu a fost introdusă doar ca măsură de îmbunătățire a rambursării, ci și ca 

răspuns punctual și direct la criza financiară. 

77. Mecanismul de garantare a împrumuturilor este menit să sprijine ocuparea forței de muncă și 

creșterea economică, iar acest lucru nu se realizează numai prin împrumuturi pentru investiții. 

Faptul că finanțarea capitalului circulant este pe deplin eligibilă nu se datorează „relaxării 

eligibilității”, ci unei adaptări la realitățile economice. În economia actuală, produsele de finanțare 

depind foarte mult de industria în care funcționează IMM-ul în cauză. Dacă un IMM este activ în 

sectorul serviciilor, nevoia de finanțare a activelor fixe este foarte scăzută (acestea ar necesita 

credite de investiții). Aceste IMM-uri au nevoie de acces la instrumentele de capital circulant, de 

exemplu pentru formarea personalului și dezvoltarea competențelor. Ele pot avea nevoie de sisteme 

informatice sofisticate, de site-uri web și de gestionarea acestora, de servicii de tip „cloud” etc. Dar 

aceste tipuri de servicii pot fi subcontractate sau vor apărea pur și simplu ca un cost în contul de 

profit și pierderi. Cu toate acestea, instrumentele tradiționale de capital circulant pe termen scurt a 

căror acordare se poate reînnoi timp de mai multe luni nu ajută prea mult IMM-urile, întrucât ele 

necesită un orizont de planificare mai amplu (acesta este și cazul comercianților cu amănuntul care 

achiziționează stocuri pentru sezonul de Crăciun, al fermierilor care prefinanțează recolta prin 

cumpărarea de semințe, îngrășăminte etc.).  

Statisticile Eurostat arată că „deși întreprinderile cu creștere rapidă operează în toate sectoarele 

economice din UE, participarea acestora în sectorul serviciilor este mai mare în majoritatea statelor 

membre”. A se vedea comunicatul de presă al Eurostat 209/2016 din 26 octombrie 2016
2
. 

Prin urmare, Mecanismul de garantare a împrumuturilor, astfel cum se întâmplă și în cazul Fondului 

de garantare pentru IMM-uri InnovFin, permite sprijinirea unei game variate de produse de 

finanțare (capital circulant, credite de investiții, contracte de leasing), cu condiția ca scadența 

minimă a acestor produse să fie la 12 luni. 

Caseta 4 – Situații în care garanțiile UE susțin un produs financiar care nu corespunde 

obiectivelor lor de politică  

Sprijinul acordat prin astfel de instrumente se întinde pe o perioadă care variază de la cel puțin 

12 luni până la maximum 10 ani (Mecanismul de garantare a împrumuturilor), respectiv 12 ani 

(Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin), promovând astfel finanțarea pe termen mai lung.  

                                                       

2  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7706167/4-26102016-AP-EN.pdf/20f0c515-ed43-45c3-ad6a-ca0b26b36de5 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7706167/4-26102016-AP-EN.pdf/20f0c515-ed43-45c3-ad6a-ca0b26b36de5
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De asemenea, ar trebui remarcat faptul că, în anumite sectoare supuse schimbărilor majore (bunuri 

de consum, îmbrăcăminte), chiar și 12 luni poate fi o perioadă suficientă pentru un ciclu complet de 

inovare. 

Împrumuturile de capital circulant pot fi utilizate de anumite societăți pentru a investi în active 

necorporale sau în know-how. Astfel de cheltuieli nu ar putea beneficia de împrumuturi de investiții 

standard. În plus, împrumutul de capital circulant cu o durată minimă de 12 luni contribuie la 

stabilizarea situației financiare a unei societăți, făcând-o mai predispusă la investiții. De asemenea, 

necesitatea unui capital circulant mai mare este adesea rezultatul proiectelor de investiții. 

79. În raportul privind ocuparea forței de muncă și creșterea economică, Comisia urmărește crearea 

de locuri de muncă în IMM-urile care au primit finanțare (în 2015, crearea de locuri de muncă 

nominale a fost de 9,4 %). Astfel de informații sunt apoi comparate cu alte date privind creșterea 

ocupării forței de muncă în cadrul IMM-urilor pentru a vedea dacă IMM-urile sprijinite se comportă 

mai bine sau mai rău decât populația de IMM-uri în general; a se vedea, de exemplu, Raportul anual 

privind IMM-urile europene pentru 2015/2016, care indică faptul că ocuparea forței de muncă la 

nivelul tuturor IMM-urilor europene (care au beneficiat de sprijin sau nu au beneficiat de sprijin) a 

crescut cu 1,5 % în general. 

81. Comisia salută concluziile Curții de Conturi Europene, deoarece acestea sugerează că 

programele de garantare a împrumuturilor stimulează într-adevăr creșterea IMM-urilor. Comisia 

este de părere că ar fi benefic dacă studiul ar fi pus la dispoziția publicului în întregime. 

83. Comisia observă că suma estimată de 1 330 de euro pentru crearea și menținerea unui loc de 

muncă prin mecanismul de garantare pentru IMM-uri este o medie estimată pentru punerea în 

aplicare în întreaga Europă, în timp ce studiul contrafactual la care se face referire se referă numai 

la Franța. În plus, având în vedere diferențele între metodologiile utilizate pentru calcule, cele două 

cifre nu sunt direct comparabile. 

86. Comisia consideră că raportul anterior a fost neconcludent în ceea ce privește valoarea adăugată 

a UE. 

Comisia constată că pune în aplicare programe bazate pe actele de bază adoptate de legiuitor.  

Textul juridic final prevede, la articolul 8 [Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 din 

11 decembrie 2013], următoarele: 

Articolul 8  

Acțiuni de îmbunătățire a accesului IMM-urilor la finanțare  

1. Comisia sprijină acțiuni care au ca scop facilitarea și îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 

finanțare, în etapele de înființare, dezvoltare și transfer, care sunt complementare utilizării de 

instrumente financiare pentru IMM-uri de către statele membre la nivel național și regional. Pentru 

a se asigura complementaritatea, astfel de acțiuni sunt strâns coordonate cu cele întreprinse în 

cadrul politicii de coeziune, al programului Orizont 2020 și la nivel național sau regional. Astfel de 

acțiuni vizează stimularea acordării de finanțare atât sub formă de capital propriu, cât și sub 

formă de datorie, precum și a absorbției acestei finanțări, care poate cuprinde fonduri de 

demarare, fonduri acordate de investitori providențiali și finanțare de cvasi-capital, sub rezerva 

cererii de pe piață și excluzând totodată dezmembrarea activelor.  

2. În plus față de acțiunile descrise la alineatul (1), Uniunea poate acorda sprijin și acțiunilor de 

îmbunătățire a finanțării transfrontaliere și multinaționale, în funcție de cererea de pe piață, 

sprijinind în consecință IMM-urile să își internaționalizeze activitățile, în conformitate cu dreptul 

Uniunii.  

Mecanismul de garantare a împrumuturilor a fost pus în aplicare astfel cum a fost adoptat de 

legiuitor. Opțiunea de securitizare a fost publicată împreună cu opțiunea de garantare și 
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contragarantare sub forma unei cereri de exprimare a interesului. Însă, în acest stadiu, aceasta nu a 

găsit ecou în cererea de pe piață.  

În momentul de față, pe piață nu există nici cerere pentru împrumuturi transfrontaliere. 

87. Comisia subliniază faptul că efectul demonstrativ și catalizator se face simțit atunci când 

intermediarii financiari sunt dispuși să acorde finanțare IMM-urilor cu risc sporit datorită 

Mecanismului de garantare a împrumuturilor în țările participante la program. Ei fac acest lucru 

prin punerea la dispoziție a unor produse de finanțare mai riscante sau prin mărirea volumului de 

produse de finanțare cu grad mai ridicat de risc deja existente. 

Câteva exemple de astfel de produse sunt următoarele: 

 Altum, Societatea Financiară pentru Dezvoltare din Letonia, a creat un nou produs de finanțare 

pentru a sprijini start-up-urile fără a recurge la garanții
3
. 

 În Grecia, țară care a înregistrat o scădere considerabilă a creditării IMM-urilor, patru instituții 

financiare au semnat acorduri de garantare pentru a oferi IMM-urilor produse de creditare cu cerințe 

substanțial reduse în materie de garanții
4
. 

 În Danemarca, Vaekstfonden, Fondul danez pentru creștere, este fondul de investiții al statului 

danez care a creat un nou produs de împrumut subordonat pentru a sprijini IMM-urile din sectorul 

agricol
5
. 

În ceea ce privește Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin, băncile naționale de promovare 

au înființat, la nivelul statelor membre, numeroase programe pentru societățile inovatoare. 

88. Răspuns comun la punctele 88 și 89: 

În plus față de prioritatea pe care o menționează Curtea de Conturi Europeană, actul de bază al 

Orizont 2020 definește și alte obiective pentru Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin: 

- Inovarea poate avea loc la nivelul tuturor IMM-urilor (în toate etapele și în toate sectoarele) care 

doresc să apeleze la inovare pentru a se dezvolta, a crește și a se extinde la nivel internațional. 

- Instrumentele Orizont 2020 trebuie să creeze condiții mai bune pentru IMM-uri. O atenție 

deosebită se acordă incertitudinii inovării, capacității de a genera rezultate grație inovării și 

garanțiilor insuficiente în multe domenii. 

- Sunt vizate toate tipurile de inovare: inovarea tehnologică, inovarea în domeniul serviciilor etc. 

Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin se bazează pe criteriile de eligibilitate privind 

inovarea care sunt în conformitate cu conceptele prezentate în actul de bază al Orizont 2020 și 

consacrate în reputatul Manual Oslo, dar și în concordanță cu alte orientări relevante privind 

sprijinirea IMM-urilor (orientări privind riscurile). În consecință, Fondul de garantare pentru IMM-

uri InnovFin include toate cele patru tipuri de inovare: inovarea în domeniul produselor, inovarea 

în domeniul proceselor, inovarea în domeniul organizațional și inovarea în domeniul 

marketingului
6
. 

                                                       

3  Comunicat de presă în limba letonă: http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-eiropas-

investiciju-fonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro și 

descrierea produsului în limba engleză: http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=133532 
4  Comunicate de presă: http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/efsi_cosme_easi_eurobank.htm; 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2017/efsi_cosme_greece.htm  

https://www.nbg.gr/en/business/co-funded-loans/subsidized-loans/cosme 
5  http://www.vf.dk/saadan-goer-vi/etableringslaan.aspx 

https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/presentation_20161125_brussels_eafrd_rolf_kjaergaard.pdf  
6  Manualul Oslo, ISBN 92-64-01308-3. 

http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-eiropas-investiciju-fonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-eiropas-investiciju-fonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/efsi_cosme_easi_eurobank.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2017/efsi_cosme_greece.htm
http://www.vf.dk/saadan-goer-vi/etableringslaan.aspx
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/presentation_20161125_brussels_eafrd_rolf_kjaergaard.pdf
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91. Potrivit observațiilor Comisiei, constatările se referă doar la eșantionul operațiunilor și nu se pot 

aplica întregului set de beneficiari ai instrumentului.  

Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin nu are obligația să se limiteze la inovații cu grad 

ridicat de risc. Toate împrumuturile examinate respectă criteriile de eligibilitate ale Fondului de 

garantare pentru IMM-uri InnovFin. Prin urmare, toate sunt inovatoare.  

92. Comisia consideră că obiectivele mecanismului nu ar trebui să se limiteze la inovarea cu un 

potențial ridicat de excelență. 

Deși în regulament există o trimitere la un potențial ridicat de excelență, temeiul juridic vizează, de 

asemenea, (i) îmbunătățirea accesului la finanțare prin îndatorare și (ii) sprijinirea introducerii pe 

piață a unor produse sau servicii noi sau îmbunătățite (...). 

Caseta 5 – Exemple de proiecte și întreprinderi care beneficiază de Fondul de garantare 

pentru IMM-uri InnovFin 

Primul punct: Comisia consideră că aceste afaceri și restaurante online ar putea prezenta elemente 

de inovare, deoarece ambele îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile de inovare. 

Comisia subliniază că, deși conceptul de restaurant nu este inovator în sine, evoluțiile recente din 

acest sector în ceea ce privește noile moduri de livrare sau alimentele mai sănătoase pot face ca 

anumite proiecte să fie considerate inovatoare. 

Punctul al patrulea: Comisia subliniază faptul că întreprinderea își dezvoltă continuu propriile 

produse noi, ceea ce ar putea să o califice drept inovatoare. Acesta este obiectivul propus al 

mecanismului, astfel cum este prevăzut în regulament.  

94. Comisia consideră că utilizarea nivelului de cunoștințe ca indicator al probabilității ca o 

întreprindere să desfășoare activități de cercetare și inovare cu un potențial ridicat de excelență 

restrânge definiția inovării, astfel cum a fost definită de legiuitor. Legiuitorul a recunoscut în mod 

explicit că „toate tipurile de IMM-urile pot să inoveze” și că „IMM-urile pot fi găsite în toate 

sectoarele economiei”. (Capitolul 3.2 din actul de bază al Orizont 2020: „Justificare și valoarea 

adăugată a Uniunii”). Îndreptarea atenției doar asupra întreprinderilor cu un grad ridicat de 

cunoștințe ar favoriza economiile cu o pondere mai mare a întreprinderilor cu un grad ridicat de 

cunoștințe și ar dezavantaja economiile cu o pondere mai mică a acestor întreprinderi, sporind astfel 

diferențele dintre economii. Având în vedere domeniul de aplicare la nivel european al 

instrumentului, Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin ar trebui să contribuie la reducerea 

acestor diferențe.  

Comisia consideră că utilizarea unui „sistem bazat pe cunoștințe” ca indicator al „gradului ridicat de 

cunoștințe” este o simplificare care nu este în concordanță cu recunoașterea de către legiuitor citată 

mai sus. Această definiție simplificată a gradului ridicat de cunoștințe este apoi utilizată de Curtea 

de Conturi Europeană ca punct de referință pentru a compara performanța Fondului de garantare 

pentru IMM-uri InnovFin cu alte scheme de sprijin. 

95. Un factor important în acordarea unei atenții mai mari întreprinderilor cu un grad ridicat de 

cunoștințe a fost reprezentat de setul rafinat de criterii de eligibilitate în cadrul Fondului de 

garantare pentru IMM-uri InnovFin în comparație cu Instrumentul de partajare a riscurilor. 

97. Comisia utilizează un sistem standardizat de evaluare în care eficacitatea este unul dintre 

criteriile evaluate. Totuși, acesta nu a fost elaborat în mod specific pentru instrumentele financiare 

cu perioade lungi de punere în aplicare. 

Comisia nu consideră adecvată modificarea cadrului său actual de evaluare, care acoperă toate 

activitățile sale, deoarece aceasta ar contraveni obiectivelor de simplificare și raționalizare. Cu toate 

acestea, pentru a completa evaluările standard și evaluările ex ante, Comisia va continua să utilizeze 
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metodologia aplicată în cadrul studiului CESEE
7
 și al studiului Curții de Conturi Europene și va 

extinde domeniul de aplicare al evaluării la alte țări. 

După cum recunoaște și Curtea de Conturi Europeană, generarea datelor primare și a datelor 

comparabile relevante reprezintă un efort complex și de durată și se poate realiza numai pentru 

piețele pentru care sunt disponibile astfel date.  

99. Comisia ar dori să sublinieze faptul că domeniul de aplicare și calendarul evaluărilor sunt 

prevăzute în legislația de bază. 

102. Deși metodologia pentru evaluarea finală nu există încă, Comisia ar dori să sublinieze faptul că 

a fost publicată o evaluare intermediară
8
 care vizează Fondul de garantare pentru IMM-uri 

InnovFin.  

103. Ținând cont de limitele bugetare și de personal, Comisia poate analiza posibilitatea de a 

propune evaluări comune pentru mai multe instrumente financiare ale UE pe viitor. Totuși, cerințele 

legislative actuale prevăd evaluări separate pentru fiecare program. 

104. Furnizarea datelor ar putea fi avută în vedere sub rezerva legislației aplicabile și a unui acord 

între entitățile abilitate și intermediarii financiari. 

Comisia va analiza, împreună cu entitățile abilitate, amploarea și modalitățile în care datele pot fi 

puse la dispoziție în scopuri de cercetare. 

105. Comisia recunoaște că ar putea fi util să se elaboreze o astfel de metodologie și va analiza 

posibilitatea de a elabora o metodologie suficient de solidă și de a obține date fiabile. Cu toate 

acestea, o analiză inițială a Comisiei a evidențiat preocuparea cu privire la măsura în care o astfel de 

metodologie ar putea furniza o analiză a împărțirii subvenției implicite între furnizor și beneficiar. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

106.  

- Dimensiunea instrumentelor a fost stabilită în funcție de: (i) lacunele de pe piață identificate în 

cadrul evaluării ex ante; (ii) actul de bază adoptat de legiuitor; și (iii) disponibilitatea resurselor 

bugetare. 

- Toți beneficiarii Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin pe care Curtea de Conturi 

Europeană i-a analizat au respectat criteriile de eligibilitate privind inovare. 

- Potențialul ridicat de excelență nu este singurul obiectiv al mecanismului de împrumut în temeiul 

Regulamentului (UE) nr. 1291/2013 de instituire a programului Orizont 2020. 

- Comisia oferă o evaluare a eficienței din punctul de vedere al costurilor în evaluarea tuturor 

instrumentelor, aceasta fiind o obligație prevăzută de cadrul standardizat de evaluare. 

107. Comisia evaluează nevoile pieței și modul în care diferitele instrumente de garantare ale 

Uniunii pot răspunde cel mai bine la aceste nevoi la momentul dat și pe baza informațiilor 

disponibile în prezent în pregătirea noilor instrumente. Cu toate acestea, atunci când analizează 

aceste nevoi ale pieței pentru viitoarele programe, Comisia nu poate ști ce instrumente vor fi puse în 

                                                       

7  Asdrubali Pierfederico, Signore Simone, „The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs, Evidence from CESEE 

Countries”, EIF Research & Market Analysis, Documentul de lucru 2015/29. 

8  Evaluarea intermediară a instrumentelor financiare prevăzute de programul Orizont 2020, Raport Final, realizată de „Centre for 

Strategy & Evaluation Services LLP” (CSES). 
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aplicare în viitor la nivel național și regional și își poate întemeia evaluarea numai pe presupunerea 

intervenției naționale și regionale. Prin urmare, o coordonare perfectă cu organismele naționale este 

imposibilă. Cu toate acestea, pentru perioada de programare 2014-2020, cadrul legislativ al 

instrumentelor financiare cofinanțate din fondurile structurale prevede cerințe clare pentru 

evaluările ex ante, care trebuie să includă o evaluare privind „consecvența în raport cu alte forme de 

intervenție publică care se adresează aceleiași piețe” [articolul 37 alineatul (2) litera (b) din RDC]. 

109. A se vedea răspunsul Comisiei la recomandarea 1 litera (b). 

Recomandarea 1 – Evaluarea nevoilor pieței și obținerea datelor privind cheltuielile de 

gestionare 

a) Se acceptă: 

După cum prevede documentul de dezbatere privind viitorul finanțelor UE, trebuie asigurată o mai 

bună complementaritate între instrumentele financiare la nivelul UE și instrumentele gestionate de 

statele membre în cadrul politicii de coeziune. 

În ceea ce privește evaluarea lacunelor de pe piață, vor fi utilizate cele mai bune date disponibile la 

momentul evaluării ex ante și, în absența acestor date, se va apela în continuare la opinia experților 

în materie de piață. 

b) Se acceptă: 

Comisia depune deja eforturi rezonabile pentru a obține informații privind costurile de gestionare pe 

baza informațiilor obținute în mod legal și intenționează să își intensifice eforturile în acest sens. Cu 

toate acestea, ar putea fi dificil să se obțină astfel de date din sistemele naționale, iar datele ar putea 

să nu fie direct comparabile și relevante. În plus, pe lângă elementul de cost, nivelul corespunzător 

al comisioanelor va fi stabilit ținând seama de elementul stimulativ al remunerației care este 

solicitat în conformitate cu Regulamentul financiar. 

110. Analiza prezentată în acest raport pune accentul doar asupra societăților care nu ar putea obține 

un împrumut de la creditorii comerciali. Cu toate acestea, cuprinzătorul Regulament financiar 

prevede cerința de a aborda „disfuncționalitățile pieței sau situațiile investiționale suboptime”. 

Dificultățile legate de accesarea finanțării apar din cauza abordării bazate pe evaluarea bonității 

financiare/riscului a sectorului financiar. Numai întreprinderile cu rating maxim ar putea a obține 

finanțare fără a se recurge la garanții. Întreprinderile cu rating foarte scăzut vor fi eliminate și nu li 

se va oferi nicio finanțare. 

Prin urmare, instrumentele de garantare a împrumuturilor au fost concepute astfel încât să sprijine și 

IMM-urile care au acces la finanțare, dar în condiții inacceptabile în ceea ce privește garanțiile 

necesare, perioadele de împrumut și/sau prețul. Fără garanții, deseori, IMM-urile nu și-ar putea 

realiza proiectele, ajungându-se la o situație investițională suboptimă. Garanțiile sunt concepute 

astfel încât să răspundă în mod adecvat modelelor de afaceri ale IMM-urilor, permițându-le acestora 

să crească în mod sustenabil și pe termen lung. 

Potrivit observațiilor Comisiei, constatările Curții de Conturi Europene se referă doar la un eșantion 

limitat de operațiuni și nu se pot aplica întregului set de beneficiari ai instrumentelor. Comisia 

consideră că, având în vedere cerințele de eligibilitate ex ante sporite din cadrul Mecanismului de 

garantare a împrumuturilor, comparativ cu instrumentele precedente, numărul societăților sprijinite 

care au acces limitat la finanțare a crescut semnificativ. În ceea ce privește Mecanismul de garantare 

a împrumuturilor, Curtea de Conturi Europeană concluzionează că 50 % dintre IMM-urile incluse în 

eșantionul său ar fi întâmpinat dificultăți în obținerea accesului la finanțare. Comisia a concluzionat, 

pe baza aceluiași eșantion, că 73 % dintre IMM-uri ar fi întâmpinat dificultăți în obținerea accesului 

la finanțare în condiții adecvate (finanțare suficientă). 
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111. Comisia consideră că informațiile necesare pentru a evalua dacă s-a oferit finanțare unei 

întreprinderi care nu are acces la finanțare suficientă pot fi obținute numai de la întreprinderea 

respectivă. 

Comisia a trebuit să ia în considerare o modalitate de instituire a unui sistem de monitorizare care să 

fie eficient din punctul de vedere al costurilor și să nu creeze poveri administrative nejustificate 

pentru IMM-uri. Prin urmare, frecvența sistemului actual de monitorizare este considerată adecvată 

pentru Mecanismul de garantare a împrumuturilor. 

112. Instrumentele au contribuit la abordarea gradului sporit de risc al creditării IMM-urilor, oferind 

astfel băncilor posibilitatea de a continua să finanțeze IMM-urile în perioade de criză. Aceste 

instrumente sunt completate de alte măsuri ale altor entități, cum ar fi Banca Centrală Europeană 

sau Banca Europeană de Investiții, care se concentrează asupra furnizării de lichidități.  

A se vedea, de asemenea, răspunsurile la punctele 70-77. 

Recomandarea 2 – Punerea accentului pe întreprinderile care au într-adevăr nevoie de 

garanții 

a) Se acceptă: 

În prezent, Comisia nu este în măsură să își asume angajamente pentru următoarea perioadă de 

programare. Cu toate acestea, în cazul în care se va decide să se propună instrumente succesoare de 

inovare, Comisia va continua să conceapă astfel de instrumente în conformitate cu actele de bază 

adoptate de legiuitor. În acest caz, instrumentele vor cuprinde, la fel ca în cazul instrumentelor 

actuale vizate de prezentul raport, criterii de eligibilitate pentru beneficiarii finali, cu respectarea 

deplină a actelor de bază. 

b) Se acceptă parțial: 

Regulamentul financiar prevede obligația de direcționare a sprijinului către IMM-urile care se 

confruntă cu lacune ale pieței sau cu situații investiționale suboptime. Comisia consideră că aceasta 

înseamnă nu numai disponibilitatea finanțării, ci și condiții îmbunătățite (preț mai scăzut, perioade 

până la scadență mai îndelungate, garanții reduse, disponibilitatea produsului care, altfel, nu ar fi 

fost oferit). Acordarea unor condiții îmbunătățite de finanțare beneficiarilor finali necesită 

cooperarea cu întregul lanț de actori care pun în aplicare un instrument financiar ce include atât 

intermediari privați, cât și publici.  

c) Se respinge: 

Cerința de a realiza o monitorizare anuală a unui număr mare de tranzacții ale IMM-urilor, prin 

verificarea și evaluarea datelor deținute de intermediarii financiari, ar crea o povară administrativă 

nejustificată pentru intermediarii financiari și pentru IMM-uri și nu ar fi eficientă din punctul de 

vedere al costurilor. Cu toate acestea, Comisia va continua să solicite o raportare ex post regulată 

(cu o frecvență mai mare decât o dată pe an) și va impune monitorizarea tuturor intermediarilor 

financiari pentru a se asigura că cerințele contractuale de eligibilitate sunt respectate la furnizarea 

finanțării. Prin intermediul cerințelor contractuale de eligibilitate, Comisia se asigură că finanțarea 

este pusă doar la dispoziția destinatarilor vizați, în conformitate cu temeiul juridic.  

114. Toate întreprinderile analizate în cadrul Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin 

respectă cel puțin un criteriu de eligibilitate privind inovarea. 

Recomandarea 3 – Punerea accentului pe inovațiile cu grad ridicat de risc 

a) Se acceptă: 

În prezent, Comisia nu este în măsură să își asume angajamente pentru următoarea perioadă de 

programare. Cu toate acestea, în cazul în care se va decide să se propună instrumente succesoare de 

inovare, Comisia va continua să conceapă astfel de instrumente în conformitate cu actele de bază 
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adoptate de legiuitor. În acest caz, instrumentele vor cuprinde, la fel ca în cazul instrumentelor 

actuale vizate de prezentul raport, criterii de eligibilitate pentru beneficiarii finali, cu respectarea 

deplină a actelor de bază. 

Dimensiunea potențialelor instrumente succesoare va depinde de: 

- lacunele de pe piață identificate în cadrul evaluării ex ante; 

- actele de bază adoptate de legiuitor; și 

- disponibilitatea resurselor bugetare. 

b) Se acceptă parțial: 

Fără a aduce atingere rezultatelor evaluărilor piețelor care urmează a fi efectuate, Comisia consideră 

că în domeniul cercetării și al inovării există o serie de tipuri specifice diferite de disfuncționalități 

ale pieței, printre care lipsa sprijinului pentru activitățile de inovare cu grad ridicat de risc, și că 

potențialul succesor al Fondului de garantare pentru IMM-uri InnovFin ar trebui să sprijine din ce în 

ce mai mult, dar nu în mod predominant, IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare medie 

care desfășoară activități de inovare cu grad ridicat de risc. Comisia recunoaște necesitatea revizuirii 

criteriilor de eligibilitate pentru a asigura creșterea ponderii întreprinderilor inovatoare care 

desfășoară activități de inovare cu grad ridicat de risc. 

115. Comisia utilizează un sistem standardizat de evaluare în care eficacitatea este unul dintre 

criteriile evaluate. Totuși, acesta nu a fost elaborat în mod specific pentru instrumentele financiare 

cu perioade lungi de punere în aplicare. 

Comisia nu consideră adecvată modificarea cadrului său actual de evaluare, care acoperă toate 

activitățile sale, deoarece aceasta ar contraveni obiectivelor de simplificare și raționalizare. Cu toate 

acestea, pentru a completa evaluările standard și evaluările ex ante, Comisia va continua să utilizeze 

metodologia aplicată în cadrul studiului CESEE
9
 și al studiului Curții de Conturi Europene și va 

extinde domeniul de aplicare al evaluării la alte țări. 

Recomandarea 4 – Îmbunătățirea sistemului de evaluare 

a) Se acceptă: 

În ceea ce privește Programul pentru competitivitate și inovare (CIP 2007-2013), este prevăzută o 

evaluare ex post (inclusiv o evaluare a mecanismului de garantare pentru IMM-uri), bazată pe 

cadrul standard pentru evaluări al Comisiei. Pentru ca evaluarea să fie completă, aceasta va fi 

completată de un studiu econometric al impactului asupra a două piețe care nu au fost încă analizate 

pentru predecesorul Mecanismului de garantare a împrumuturilor. 

b) Se acceptă parțial: 

Comisia recunoaște că ar putea fi util să se elaboreze o astfel de metodologie și va analiza 

posibilitatea de a elabora o metodologie suficient de solidă și de a obține date fiabile. Cu toate 

acestea, o analiză inițială a Comisiei a evidențiat preocuparea cu privire la măsura în care o astfel de 

metodologie ar putea furniza o analiză a împărțirii subvenției implicite între furnizor și beneficiar. 

c) Se respinge: 

Ar fi dificil ca instrumentele financiare să fie puse în aplicare prin două programe diferite evaluate 

împreună la un nivel semnificativ, întrucât programele care stau la baza lor urmăresc obiective 

                                                       

9  Asdrubali Pierfederico, Signore Simone, „The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs, Evidence from CESEE 

Countries”, EIF Research & Market Analysis, Documentul de lucru 2015/29. 
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diferite. Cadrul de evaluare pentru ambele programe există deja și este încorporat în actele de bază 

ale celor două programe. 

În afara cadrului de evaluare existent, Comisia va evalua în continuare instrumentele de garantare 

existente și anterioare, în ceea ce privește impactul acestora. 

d) Se acceptă parțial:  

Furnizarea datelor ar putea fi avută în vedere sub rezerva legislației aplicabile și a unui acord între 

entitățile abilitate și intermediarii financiari. 

Comisia va analiza, împreună cu entitățile abilitate, amploarea și modalitățile în care datele pot fi 

puse la dispoziție în scopuri de cercetare. 

Comisia va analiza modalitățile de punere la dispoziție a datelor până la sfârșitul anului 2019. 
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Prezentul raport analizează dacă garanțiile pentru 
împrumuturi ale UE au sprijinit creșterea și inovarea 
întreprinderilor mai mici, facilitându-le accesul la finanțare. 
Curtea a constatat că Mecanismul de garantare a 
împrumuturilor a ajutat întreprinderile beneficiare să 
înregistreze creșteri mai mari în ceea ce privește activele 
totale, vânzările, masa salarială și productivitatea. În 
schimb, Fondul de garantare pentru IMM-uri InnovFin nu 
s-a axat în mod suficient pe întreprinderile care desfășoară 
activități de inovare cu un potențial ridicat pentru 
excelență. Mai mult, în cazul ambelor instrumente, multe 
dintre întreprinderi nu aveau cu adevărat nevoie de o 
garanție. Deși activitățile de evaluare s-au îmbunătățit, 
există încă o serie de deficiențe. Curtea formulează un 
număr de recomandări în atenția Comisiei Europene, 
printre care aceea de a-și îmbunătăți direcționarea 
garanțiilor către acele întreprinderi viabile care nu au acces 
la finanțare și către întreprinderile cu un grad mai mare de 
inovare. De asemenea, Curtea subliniază importanța 
raportului cost-eficacitate, întrucât o serie de instrumente 
similare există deja în statele membre.
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