JEREMIE
O nouă modalitate de utilizare a fondurilor structurale europene
pentru promovarea accesului IMM-urilor la finanţare prin intermediul
fondurilor de participare

Ce este JEREMIE?
Iniţiativa JEREMIE („Resurse europene comune pentru
microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii”)
oferă statelor membre ale UE, prin autorităţile de management naţionale sau regionale, posibilitatea de a utiliza o parte din fondurile structurale europene ale acestora pentru finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii
(IMM-uri)1 prin participare la capital, împrumuturi sau
garanţii, prin intermediul unui fond de participare reînnoibil (revolving) care funcţionează ca un fond umbrelă.
Această iniţiativă a fost lansată de Comisia Europeană
(CE) şi Fondul European de Investiţii (FEI), care face
parte din Grupul Băncii Europene de Investiţii (BEI).

Cine este eligibil?
Ca fond umbrelă, JEREMIE se va adresa intermediarilor financiari, şi nu în mod direct IMM-urilor.
Fondul de participare JEREMIE poate oferi intermediarilor financiari instrumente financiare orientate către IMMuri, inclusiv garanţii, cogaranţii şi contragaranţii, garanţii
de participare la capital, (micro)împrumuturi, instrumente de securitizare, capital de risc, fonduri de coinvestire pentru investitorii providenţiali, precum şi investiţii
în fonduri de transfer de tehnologie. Aceşti intermediari
financiari oferă IMM-urilor (beneficiarii finali) împrumuturi şi participare la capital. JEREMIE nu va furniza IMMurilor finanţări nerambursabile.
Fondul de participare elaborează o strategie de investiţii înainte de semnarea unui acord de finanţare JEREMIE
între FEI şi o autoritate naţională/regională a unui stat
membru al UE. Partenerul naţional/regional transferă
fondurile alocate iniţiativei JEREMIE într-un cont bancar
JEREMIE, apoi este lansat un apel pentru exprimarea
interesului, iar intermediarii financiari sunt selectaţi în
baza unui proces de due diligence. Decizia este luată în
colaborare cu Comitetul de investiţii.

  
Conform definiţiei recomandate de Comisia Europeană în 2003,
IMM-urile sunt microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii cu mai
puţin de 250 de angajaţi, o cifră de afaceri de maximum 50 milioane
EUR sau un total al bilanţului de maximum 43 milioane EUR.
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Ce este un fond de participare JEREMIE?
Statele membre ale UE implementează iniţiativa
JEREMIE prin înfiinţarea unui fond de participare
finanţat din fonduri structurale. Fondul de participare poate fi gestionat de către FEI sau alte instituţii
financiare, în conformitate cu legislaţia europeană
aplicabilă fondurilor structurale (Regulamentul CE
nr. 1083/2006 şi Regulamentul de punere în aplicare
nr. 1828/2006).
Autorităţile de management pot atribui gestionarea
fondului de participare fie direct FEI sau unei instituţii
naţionale, fie indirect, prin licitaţie, unei instituţii financiare, în baza unui contract de achiziţie de servicii.
Aceasta permite autorităţilor de management să
delege către experţi în domeniu unele din sarcinile
necesare implementării JEREMIE, precum stabilirea
unor criterii specifice pentru realizarea investiţiilor,
evaluarea şi recomandarea operaţiunilor, negocierea clauzelor contractuale, monitorizarea şi raportarea performanţei fondului de participare.

Nivel regional
sau local

Un comitet de investiţii permite autorităţii de management (care gestionează fondurile structurale puse
la dispoziţie de Uniunea Europeană) să se implice în
strategia şi procesul decizional al fondului de parti
cipare.
Acţionând ca un fond umbrelă, fondul de participare va fi partenerul unei game largi de instituţii
financiare locale pentru IMM-uri, cum ar fi operatorii
specializaţi în finanţarea IMM-urilor, fondurile de
capital de risc, fondurile de împrumut, instrumentele de transfer de tehnologie, furnizorii de microfinanţare, băncile şi fondurile de garantare. Fondurile
puse la dispoziţia acestor instituţii financiare de
către fondul de participare vor fi folosite pentru a
finanţa înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor.

Comisia Europeană FEDR / FSE
Autoritate de management

Fond de participare local
• D
 elegare mai mare către
autorităţile locale
• G
 estionarea/administrarea sunt
externalizate către managerul FP

Rolul managerului FP

Fond de participare (FP) / Manager FP

Nivel naţional,
regional sau local

Nivel naţional sau
regional

Nivel UE

Fondurile de participare pot fi înfiinţate fie ca „bloc
financiar separat” gestionat de managerul fondului

de participare în numele şi pe seama autorităţii de
management, fie ca entitate juridică independentă
(vehicul investiţional). Alegerea structurii juridice
depinde foarte mult de gradul de complexitate al
fondului de participare JEREMIE şi de cadrul juridic
naţional corespunzător.

Intermediari
Financial
Financial
financiari
Financial
intermediaries
intermediaries
intermediaries

IMM-uri

Beneficiari
microfinanţare

• S tructurează investiţii, selectează
intermediari financiari
• A
 dministrează, monitorizează şi
raportează cu privire la investiţii
• A
 trage un sindicat de investitori
• C
 olaborează strâns cu autorităţile
naţionale sau regionale

Managerul este selectat de statul
membru sau de regiune

Pregătirea lansării iniţiativei JEREMIE: etapa de evaluare
La începutul anului 2006, CE (Direcţia Generală Politică
Regională) şi FEI şi-au unit forţele pentru a pregăti lansarea acestei noi iniţiative. FEI a înfiinţat o echipă
JEREMIE, având trei obiective:
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•• Evaluarea cererii şi ofertei de inginerie financiară şi
identificarea deficienţelor pieţei de finanţare a IMMurilor în regiuni şi în statele membre prin studii de
evaluare JEREMIE, aşa-numitele analize ale decalajelor („gap analyses”);

JEREMIE

•• Asistarea autorităţilor de management în etapa de

FEI a realizat 55 de analize ale decalajelor pentru statele
membre ale UE şi regiunile interesate de JEREMIE, printr-o
metodologie de evaluare standard.

programare a politicii de coeziune;

•• Consilierea autorităţilor de management cu privire la
Comisia Europeană a publicat rezumatele studiilor de
evaluare JEREMIE, acestea putând fi găsite la adresa:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/
jeremie_en.htm.

măsurile practice de implementare a unui fond de
participare JEREMIE.

Potenţiale produse FEI pentru JEREMIE
Fluxuri de numerar IMM-uri

Garanţii & îmbunătăţirea calităţii creditului
Capital privat (capital de risc consacrat şi de tip mezanin)
Produse de împărţire a riscului cu finanţare
Capital de risc iniţial şi de debut
Microcreditare / împrumuturi
Finanţare investitori providenţiali
Transfer de tehnologie

Pre-iniţial

Iniţial

Start-up

RISC MAI RIDICAT

Care sunt beneficiile utilizării JEREMIE?

RISC MAI SCĂZUT

•• Multiplicare: un avantaj semnificativ al JEREMIE este
capacitatea potenţială a acestuia de a implica sectorul financiar la nivel de fond de participare, cu capital
suplimentar din partea instituţiilor financiare, şi/sau
la nivelul instrumentelor financiare, prin cofinanţare
publică sau privată, de exemplu, în cooperare cu BEI;

Principalele beneficii sunt:

•• Flexibilitate: contribuţiile programelor operaţionale
la fondul de participare JEREMIE vor fi eligibile pentru plăţi intermediare anticipate din partea Fondului
European de Dezvoltare Regională şi a Fondului
Social European2, oferind autorităţilor de management mai multă flexibilitate în alocarea acestor
resurse; contribuţiile din fondurile structurale la fondurile de participare trebuie investite în IMM-uri
până în 2015;

•• Experienţa FEI ca manager de fond de participare
poate reprezenta un avantaj deosebit în regiunile/
statele membre mai puţin dezvoltate, acolo unde
sunt necesare iniţiative de construire a capacităţii şi
de transfer de know-how între instituţiile locale şi FEI;

•• În regiunile în care JEREMIE este gestionat de alt
organism, FEI se poate implica şi în calitate de consilier, cu o gamă largă de servicii, precum „due diligence”/opinii alternative, constituirea de vehicule
financiare etc.

•• Beneficiile unei abordări de tip portofoliu: fondul
de participare va putea realoca resursele către produse în mod flexibil, în funcţie de evoluţia în timp a
cererii. Abordarea de tip fond umbrelă va permite
diversificarea riscurilor şi a randamentelor anticipate;

•• Reciclarea fondurilor: fondul de participare este
reînnoibil (revolving), primind rambursări de fonduri
de la intermediarii financiari în vederea realizării altor
investiţii în sectorul IMM-urilor. În acest mod, sprijinirea IMM-urilor prin intermediul fondurilor structurale
europene are caracter durabil, spre deosebire de o
simplă finanţare nerambursabilă;

Etape de dezvoltare IMM-uri
Creştere emergentă
Dezvoltare

Iniţiativa JEREMIE oferă regiunilor şi statelor membre
posibilitatea de a beneficia de o platformă financiară
flexibilă, eficientă, vizibilă şi reînnoibilă (revolving) pentru IMM-uri, printr-un parteneriat pe termen lung cu
instituţiile financiare locale.

  Fondurile structurale europene din care autorităţile de management
naţionale şi regionale pot aloca bani unui fond de participare JEREMIE.
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JEREMIE

Acorduri de finanţare JEREMIE semnate
1

Grecia 250 mil. EUR

2

România 100 mil. EUR

3

Letonia 91,5 mil. EUR

4

Lituania 210 mil. EUR
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Campania (Italia) 90 mil. EUR

7

Slovacia 100 mil. EUR

8

Cipru 20 mil. EUR

9

Bulgaria 200 mil. EUR

10 	Sicilia (Italia) FEDR: 60 mil. EUR

14
6

Languedoc Roussillon (Franţa)
30 mil. EUR

8

11

Sicilia (Italia) FSE: 15 mil. EUR

12

Malta 10 mil. EUR

13

Calabria (Italia) 45 mil. EUR

14 	Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Franţa) 20 mil. EUR
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Adresa de contact
European Investment Fund
Regional Business Development Division
JEREMIE Team
96, boulevard Konrad Adenauer
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485 -1
5 +352 2485 81301
U jeremie@eif.org
www.eif.org/jeremie
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