Relatório sobre
os resultados
no exterior da UE
Em 2014, o BEI continuou a reforçar o seu papel como financiador principal de projetos de investimento sólidos que promovem o crescimento sustentável e inclusivo, dentro e fora
da UE. O Relatório sobre os resultados no exterior da UE de
2014 apresenta uma perspetiva geral dos resultados esperados desses projetos e dos resultados já alcançados por muitos projetos entretanto concluídos.
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13 000
23 000

PME e empresas
mid-cap e
microempresas com melhor
acesso ao financiamento,
ajudando a manter

SME + Climate Change (EUR 2.8bn)

450 000 postos de trabalho
3,3 mM

(41 %) de apoio ao acesso ao financiamento
para o desenvolvimento do setor privado local, através de 53 projetos

Adicionalidade do BEI
Empréstimos a longo prazo:

20

anos
em média para infraestruturas

41 %

2,1 mM (26 %) de apoio à
integração regional, através de 26 projetos
Facilitar a mobilidade, o comércio,
a colaboração e a convergência
transfronteiras

dos projetos beneficiam de
assistência técnica

Primeiros resultados
ex post das

105
000
postos de trabalho

foram preservados graças
a empréstimos a PME e mid-caps
através de
8 projetos na
Turquia, na
Sérvia e na
antiga República
jugoslava da
Macedónia

Um empréstimo concedido através do Macedonian Bank for
Development Promotion ajudou a Soko Dooel, uma empresa
familiar de Skopje, a adquirir uma nova máquina de embalagem de sumos e a aumentar as exportações para 15 países
europeus.

The EIB Group consists of the European Investment Bank and the
European Investment Fund.
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Para mais informações,
consultar o relatório «Report
on results of EIB operations
outside the EU – 2014».

www.eib.org/infocentre/publications/all/eibrem-annual-report-2014.htm
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