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Banca Europeană de Investiții este instituția de creditare 
a Uniunii Europene.

Suntem cel mai mare creditor multilateral din lume și 
cel mai mare furnizor de finanțare destinată combaterii 

schimbărilor climatice.

Ajutăm economia, creăm locuri de muncă și  
promovăm egalitatea.

Grupul BEI are două componente: Banca Europeană 
de Investiții și Fondul European de Investiții. FEI este 

specializat în finanțare pentru întreprinderi mici și 
întreprinderi de dimensiune intermediară.

Răsfoiți aceste pagini pentru a descoperi una dintre 
instituțiile de dezvoltare cu cele mai mari realizări  

la nivel mondial.



Finanțarea din partea băncii a îmbunătățit transportul 
pentru 290 de milioane de călători în 2018.
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230 000 000 000 EUR în investiții susținute prin 
activități ale BEI

64 190 000 000 EUR în finanțare din partea 
Grupului BEI1 

60 000 000 000 EUR mobilizați de pe piețele 
globale de obligațiuni

23 270 000 000 EUR în finanțare pentru 
întreprinderi mici

13 520 000 000 EUR pentru a stimula inovarea

5 000 000 locuri de muncă susținute 
pentru societăți mici

854 proiecte finanțate

29 % din finanțarea BEI a susținut 
acțiuni climatice

1 Finanțarea noastră în valoare de 64,19 miliarde EUR în 2018 a susținut investiții în 
valoare de 230 miliarde EUR. De regulă, BEI nu finanțează mai mult de 50 % dintr-un 
proiect, astfel că implicarea noastră încurajează și alte instituții să contribuie la 
finanțarea proiectelor. 



Banca a acordat 15,15 miliarde EUR 
pentru a proteja mediul în 2018.
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Prioritatea noastră
Banca Europeană de Investiții pune accentul pe 
patru domenii: inovarea, micile întreprinderi, clima și 
infrastructura.

Know-how-ul combinat al personalului BEI compus din 
economiști, ingineri, analiști financiari și specialiști în 
domeniul climei asigură succesul proiectelor noastre.  
La rândul său, avizul favorabil dat de specialiștii noștri atrage 
mai multe investiții din sectorul privat. Prin acțiunile noastre 
peste tot în lume urmărim să îmbunătățim viața oamenilor. 
În anul 2018, am îmbunătățit calitatea apei potabile pentru 
20 milioane de oameni, am construit drumuri mai bune 
pentru milioane de șoferi și am adus electricitate în peste 
34 milioane de gospodării. 



Cu sprijin din partea BEI, Institutul de Neurologie 
și Genetică din Cipru, situat în Nicosia, și-a renovat 
unitățile de cercetare și bazele de tratament.
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Finanțarea și consultanța din partea noastră susțin milioane 
de locuri de muncă și ajută mii de întreprinderi mici să se 
dezvolte. În 2018, am asigurat finanțare pentru 374 000 de 
societăți mici. Facem Europa mai competitivă, sprijinind 
inovarea de vârf și acțiunile în domeniul climei. Am sprijinit 
29 de milioane de conexiuni digitale de mare viteză în 2018.

Unul din instrumentele noastre este Fondul european pentru 
investiții strategice. Acesta își propune să combată deficitul 
mare în materie de finanțare din Europa mobilizând 
500 miliarde EUR în investiții până în 2020. Până la sfârșitul 
anului 2018, Grupul BEI a aprobat alocarea a 70,4 miliarde EUR 
pentru finanțări în cadrul FEIS și a mobilizat 375,5 miliarde EUR 
în investiții.



Sudor într-o uzină de asamblare a autobuzelor din 
Senegal. BEI a investit într-un fond care ajută această 
societate să se dezvolte.
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Clienții noştri
Acordăm împrumuturi în sectorul public și cel privat. 
Sprijinim micile întreprinderi prin bănci locale și acordăm 
împrumuturi întreprinderilor nou-înființate inovatoare. 
Întreprinderile de dimensiune intermediară pot primi 
sprijin direct pentru investiții în cercetare și dezvoltare. 
Împrumuturile acordate de noi acoperă cel mult jumătate 
din costul unui proiect deoarece vrem ca acestea să 
atragă finanțare de la investitori privați și de la alte  
instituții publice.

BEI oferă o gamă largă de produse financiare în condiții 
favorabile. Pentru anumite proiecte care sprijină inovarea 
și competențele în Europa, acceptăm un risc mai ridicat 
decât o bancă comercială. Oferim, de asemenea, 
asistență tehnică pentru a ajuta la elaborarea și punerea 
în aplicare a proiectelor.



Banca ajută orașe precum Parisul să folosească energia 
din surse regenerabile, să îmbunătățească mobilitatea 
și să modernizeze drumurile și podurile.
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Resursele noastre
BEI este autonomă din punct de vedere financiar. Mobilizăm 
fonduri prin emiterea de obligațiuni pe piețele de capital 
internaționale.

Ratingul de credit excelent ne permite să mobilizăm fonduri 
la dobânzi avantajoase. Transferăm aceste beneficii clienților 
noștri.

Suntem una din băncile multilaterale cele mai ecologice de 
pe piețele internaționale. Bancherii noștri au inventat piața 
„obligațiunilor ecologice”.



Angajamentele 
noastre
• standarde sociale și de mediu ridicate în toate activitățile
• guvernanță, transparență și responsabilitate la cele mai 

înalte cote
• amprentă de mediu minimă



Pentru mai multe informaţii privind 
ofertele noastre, accesaţi 
www.eib.org/products.



Banca Europeană de Investiţii
U info@eib.org
www.eib.org
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