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Instrumentele financiare cofinanţate prin Fondul European pentru 
Pescuit și Afacari Maritime (FEPAM) sunt o modalitate sustenabilă și 
eficientă de a investi în creșterea și dezvoltarea oamenilor și a între-
prinderilor din sectoarele pescuitului și acvaculturii și pentru a spri-
jini Politica Maritimă Integrată. Acestea pot sprijini o gamă largă de 
obiective de dezvoltare în beneficiul unei game extinse de destina-
tari, cu potenţial de reutilizare a fondurilor pentru alte investiţii.

Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM), unul dintre Fondurile 
Europene Structurale și de Investiții, sprijină punerea în aplicare a Politicii Comune  
în domeniul Pescuitului (PCP) reformate și a Politicii Maritime Integrate (PMI) a UE.

FEPAM are un buget total de peste 6 miliarde € pentru perioada 2014-2020. Acest 
sprijin este oferit pentru pescuit (incluzând colectarea şi controlul datelor), acvacul-
tură și prelucrare, precum și pentru dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești și de 
acvacultură și pentru Politica Maritimă Integrată.  

Sprijinul din partea FEPAM poate fi furnizat prin intermediul granturilor și, din ce în 
ce mai mult, prin intermediul instrumentelor financiare.

În perioada 2007-2013, în afară de câteva state membre (inclusiv Letonia şi Olanda), 
instrumentele financiare nu au fost utilizate pe scară largă în cadrul Fondului Euro-
pean pentru Pescuit (FEP).
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Pentru perioada 2014-2020, ținând cont de avantajele instrumentelor financiare, 
utilizarea lor se extinde la toate obiectivele tematice și este de așteptat să se extin-
dă în continuare datorită opțiunilor lor de implementare mai bune și mai flexibile.

Instrumentele financiare pot fi cofinanţate prin Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime pentru a sprijini priorităţile de investiţii incluse în programele 

operaţionale FEPAM de către statele membre. Instrumentele financiare finanţate 
prin FEPAM pot sprijini majoritatea măsurilor care intră sub incidenţa FEPAM, cu 
condiția ca acestea să se adreseze unei deficienţe identificate de piaţă, adică zonele 
în care băncile nu sunt dispuse să împrumute și / sau sectorul privat nu este dispus 
să investească.
 

Instrumentele financiare

• sunt fonduri rambursabile;
• sunt reutilizabile, adică fondurile rambursate pot fi utilizate din nou în aceeași zonă;
• sunt potrivite pentru proiecte viabile financiar, adică cele de la care sunt așteptate ve-

nituri sau economii suficiente pentru a rambursa sprijinul primit;
• sunt concepute pentru a atrage coinvestiții din alte surse, inclusiv investiții private, 

pentru a crește valoarea fondurilor disponibile în special în sectoarele / domeniile în 
care există probleme cu accesul la finanțare;

• pot lua forma de împrumuturi, garanții sau investiții de capital;
• pot sprijini creșterea ofertei, contribuind la dezvoltarea pieței;
• pot fi folosite într-un mod complementar cu granturile; și
• pot fi gestionate de bănci naționale sau regionale, organizații internaționale precum 

Banca Europeană de Investiții sau Fondul European de Investiții, de către intermedi-
ari financiari, precum și (doar pentru împrumuturi și garanții) de către autoritățile de 
management
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Instrumentele financiare pot contribui astfel la atingerea următoarelor obiective 
ale FEPAM:

• Promovarea pescuitului și acvaculturii competitive, sustenabile, viabile eco-
nomic și social responsabile;

• Stimularea punerii în aplicare a PCP;
• Promovarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate și favorabilă incluziunii în 

zonele de pescuit și acvacultură;
• Încurajarea dezvoltării şi punerii în aplicare a Politicii Maritime Integrate din 

UE, într-o manieră complementară cu Politica de Coeziune și cu PCP.

Instrumentele financiare sunt disponibile pentru toate tipurile de destinatari din 

sectoarele pescuit și acvacultură care întreprind proiecte generatoare de veni-

turi. În sectorul de prelucrare, sprijinul pentru întreprinderile ce nu sunt IMM-uri 
poate fi furnizat numai prin intermediul unor instrumente financiare. Având în ve-
dere dimensiunea relativ mică a FEPAM, o posibilitate suplimentară este de a explora 
sinergiile cu alte instrumente financiare deja stabilite prin FEDR, FSE sau FEADR sau 
care urmează să fie stabilite în perioada 2014-2020.

O gamă largă de instrumente financiare sprijinite de FEPAM pot fi puse în aplicare:

• Împrumuturi care ar putea fi disponibile atunci când nu sunt oferite comercial 
(de exemplu: de la bănci), sau ar putea fi oferite în condiții mai avantajoase 
decât cele comerciale (de exemplu: cu rate mai mici ale dobânzii, pe perioa-
de mai lungi de rambursare, sau cu mai puține garanții necesare). De pildă, 
împrumuturile pot fi disponibile pentru a ajuta pescarii şi familiile acestora în 
a-şi diversifica sursele de venit prin dezvoltarea de activităţi (precum pescuitul 
turistic sau întreprinderi în domeniul alimentar cum ar fi restaurantele) legate 
de activitatea principală pescărească prin suport pentru start-up-uri acordat 
tinerilor pescari pentru achiziționarea unei prime nave de pescuit sau prin 
investiții care vizează creșterea eficienței energetice a navelor de pescuit.

• Microcredite, credite mai mici destinate persoanelor excluse de la accesul la 
servicii financiare, adesea oferite pe termen scurt, cu sau fără garanții sau cu 
garanții reduse, de exemplu: împrumuturi acordate pescarilor pentru achizi-
ţionarea uneltelor specializate de pescuit, pentru îmbunătăţirea valorii adău-
gate şi calităţii peştelui prins sau pentru proiecte din cadrul strategiilor locale 
de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC). 
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• Garanţii, în cazul în care asigurarea este acordată unui creditor privind ram-
bursarea capitalului, în eventualitatea în care debitorul nu reușește să resti-
tuie împrumutul. Acest lucru ar putea debloca accesul la creditele comerciale 
pentru investiţiile pe care creditorii le pot considera prea riscante, cum ar fi: 
proiectele de inovare în sectorul de prelucrare sau în acvacultură sau cele 
legate de conservarea resurselor biologice marine.

• Capital, în cazul în care capitalul este investit în schimbul controlului total 
sau parțial al unei firme; investitorul de capital poate să își asume un anumit 
control în gestionarea întreprinderii și poate beneficia de o parte din profitul 
firmei. Capitalul poate fi investit în diferite etape ale ciclului de viață al unei 
afaceri, dar instrumentele de capital susținute din fonduri publice sunt cel 
mai frecvent folosite în stadiu incipient prin finanțările de tip „seed” şi „start-
up”. Rentabilitatea depinde de creșterea și profitabilitatea afacerii. Profitul este 
obținut atunci când investitorul vinde cota sa din afacere („ieșire”) unui alt 
investitor sau printr-o ofertă publică inițială (OPI). Instrumentele de capital 
sunt cel mai probabil relevante pentru firmele cu risc ridicat și potențial mare 
de creștere, de exemplu: cele care introduc tehnologii inovative sustenabile 
în acvacultură și sectoarele de procesare.

De asemenea, instrumentele financiare pot fi oferite în asociere cu granturi şi cu 
alte forme de asistenţă. De multe ori este necesară îmbunătățirea disponibilității de 
investiții, (investment readiness), ca o condiție necesară pentru atragerea de fonduri. 
Consultanța și alte tipuri de suport pot fi finanțate prin FEPAM.

Instrumentele financiare cofinanţate prin FEPAM pot contribui la dezvoltarea pe 
termen lung şi diversificarea sectorului, la realizarea de investiţii prin sprijinirea ac-
tivităţilor în zonele în care nivelurile de investiții au fost de multe ori sub nivelul 
optim și la stimularea dezvoltării de proiecte comercial viabile, deschizând astfel 
noi oportunități pe piață. De asemenea, pot crea oportunităţi pentru investitori 
şi intermediari financiari. Accesul la finanțare a fost în mod tipic costisitor și dificil 
pentru firmele din sectorul pescuit și acvacultură. În multe state membre, sectorul 
este considerat de bănci şi alte instituţii financiare ca având un risc ridicat în ceea 
ce privește creditarea și accesul la credite. Cu toate acestea, unele proiecte pot de-
veni investiții mai atractive datorită instrumentelor financiare finanțate public şi de 
partajarea riscurilor aferente. 
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Pentru mai multe informaţii

FEPAM: Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 
privind Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentelor 
(CE) nr.  2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi 
Regulamentul (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.

Pentru un ghid pentru autoritățile de management privind instrumentele financiare ale programelor 
FESI:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/fi_esif_2014_2020.pdf

Pentru informații cu privire la metodologia de evaluare ex-ante pentru instrumentele financiare:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/

Pentru site-ul „fi- compass”, platforma de servicii de consultanță privind instrumentele financiare din 
cadrul FESI:
http://www.fi-compass.eu/

Pentru mai multe informații cu privire la Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime şi alte 
informații privind Fondurile Europene Structurale şi de Investiții, inclusiv Actele de implementare și 
delegare:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_ro.htm

Pentru informații cu privire la regulile de ajutor de stat pentru pescuit și acvacultură:
http://ec.europa.eu/fisheries/state_aid/index_ro.htm
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