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Raportul anual pentru 2009 al Grupului BEI constă din trei volume 
separate:
•	 	Raportul privind activitatea şi responsabilitatea corporativă, care 

prezintă activitatea Grupului BEI în anul anterior şi perspectivele 
acestuia;

•	 	Raportul financiar, care prezintă situaţiile financiare ale Grupului 
BEI (în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare fi-
nanciară - IFRS - şi principiile contabile general acceptate la nivelul 
Uniunii Europene - GAAP UE), ale BEI, ale Facilităţii pentru investiţii 
de la Cotonou, ale Fondului fiduciar FEMIP, ale Fondului fiduciar UE-
Africa pentru infrastructură, ale Fondului fiduciar Facilitatea de in-
vestiţii pentru vecinătate şi ale FEI, împreună cu anexele explicative 
aferente;

•	 	Raportul statistic, care conţine lista proiectelor finanţate şi a fondu-
rilor mobilizate de BEI în 2009, precum şi lista proiectelor FEI. Rapor-
tul statistic conţine şi tabele sintetice pentru anul respectiv şi pentru 
ultimii cinci ani. 

Raportul anual poate fi consultat şi pe site-ul internet al băncii,  
www.eib.org/report.
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Grupul BEI: cifre statutare de bază

Activitatea în 2009

Împrumuturi contractate 3 031
Capital de risc (39 de fonduri)  733
Garanţii (22 de operaţiuni) 2 298

Situaţia la 31.12.2009

Portofoliu 17 697
Capital de risc - active în administrare (307 fonduri) 4 103
Garanţii - poziţii (168 operaţiuni) 13 594

Împrumuturi contractate cumulate
Capital de risc (307 de fonduri) 5 136
Garanţii (168 de operaţiuni) 13 987

Fonduri proprii 1 015
Totalul bilanţului 1 157
Profitul net al exerciţiului financiar -7
Capital subscris 2 940

din care solicitat 588

Situaţia la 31.12.2009

Volum total în circulaţie
Împrumuturi plătite 324 150
Împrumuturi care urmează a fi plătite  81 843
Finanţare din resurse bugetare 1 416
Fonduri mobilizate 305 758

Fonduri proprii 37 954
Totalul bilanţului 361 871
Profitul net al exerciţiului financiar 1 877
Capital subscris 232 393

din care solicitat 11 620

Activitatea în 2009 (milioane EUR)

Proiecte aprobate 103 898
Uniunea Europeană 93 615
Ţări partenere 10 283

Împrumuturi contractate 79 102
Uniunea Europeană 70 505
Ţări partenere 8 597

Plăţi 54 022
Uniunea Europeană 48 898
Ţări partenere 5 123

Resurse mobilizate (înainte de swap) 79 386
Monede principale (EUR, GBP, USD) 70 205
Alte monede 9 182

Ca răspuns la criză, împrumu-
turile contractate şi plăţile au 
crescut considerabil în 2009, 
banca sprijinind peste 500 de 
proiecte noi de anvergură şi 
50 000 de întreprinderi mici şi 
mijlocii.

Peste 730 milioane EUR investite 
în 2009 în 39 de noi fonduri de 
capital de risc şi angajamente cu-
rente de 4,1 miliarde EUR în peste 
300 de fonduri, stimulând crearea 
de locuri de muncă şi investiţiile în 
firmele mici
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în economia reală - bani pe care i-a pus la dispoziţia 
autorităţilor publice, industriei şi în ultimă instanţă, a 
cetăţenilor, pentru a-i ajuta să facă faţă provocărilor 
crizei financiare şi economice. 

Banca a jucat, de asemenea, un rol esenţial în prote-
jarea unor proiecte importante, care altfel nu s-ar fi 
realizat, date fiind circumstanţele economice dificile 
în domenii precum infrastructura sau inovarea.

Au fost stabilite trei priorităţi
Consiliul European a mandatat BEI să întreprindă 
activităţi suplimentare în trei domenii specifice: în-
treprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile), regiunile de 
convergenţă şi combaterea schimbărilor climatice. 

IMM-urile
Considerate drept coloana vertebrală a economiei şi 
un important furnizor de locuri de muncă, IMM-uri-
le au beneficiat în 2009 de 12,7 miliarde EUR puse la 
dispoziţie sub formă de noi linii de credit, gestiona-
te de băncile intermediare locale în vederea acordării 
de împrumuturi întreprinderilor mici. Am combinat 
această acţiune cu efortul de a pune la dispoziţia băn-
cilor până la sfârşitul anului 2009 peste 75% din spri-
jinul financiar, în valoare totală de 21 miliarde EUR, 
contractat atât în 2008, cât şi în 2009. Acest demers 

Împrumuturi record acordate într-o perioadă dificilă
2009 a fost un an turbulent şi sunt mândru că persona-
lul nostru a fost la înălţime, răspunzând provocării de a 
acţiona mai mult, mai bine şi mai rapid. Pe parcursul 
anului trecut, BEI a sprijinit economia europeană acor-
dând împrumuturi fără precedent, în valoare de 79 mi-
liarde EUR. Pe scurt, am depăşit obiectivele încredinţa-
te băncii de acţionarii săi, statele membre ale UE. 

Cum am procedat
Recunoaşterea fără întârziere a impactului sever al 
crizei şi reacţia rapidă au fost esenţiale pentru Uniu-
nea Europeană, iar banca a jucat un rol semnificativ în 
abordarea lipsei creditelor de pe piaţă. Acestea fiind 
spuse, este clar că banca a finanţat întotdeauna şi va 
continua să finanţeze numai proiecte sau programe 
viabile din punct de vedere economic. Proiectele tre-
buie să contribuie la obiectivele Uniunii Europene şi 
să respecte standardele noastre tehnice şi economi-
ce, precum şi pe cele sociale şi de mediu. Prin urmare, 
s-au depus eforturi uriaşe pentru a grăbi pregătirea, 
evaluarea şi, la nevoie, modificarea propunerilor de 
proiecte pentru a asigura aprobarea unui număr mai 
mare de proiecte de către conducerea şi Consiliul de 
administraţie al băncii. În 2009, banca nu numai că 
a contractat împrumuturi pentru proiecte în valoa-
re de 79 miliarde EUR, dar a şi vărsat 54 miliarde EUR 

“Am depăşit obiectivele încredinţate 
băncii de acţionarii săi, statele mem-
bre ale UE. ”



Raport privind activitatea şi responsabilitatea corporativă 5 Grupul BEI

a permis unui număr de peste 50 000 de IMM-uri să 
beneficieze în 2009 de sprijin financiar în valoare de 
aproape 15 miliarde EUR din partea BEI. Într-o perioa-
dă marcată de criza acută a creditelor, prin acest de-
mers s-a oferit sprijinul financiar atât de necesar, pe 
care piaţa nu-l putea pune la dispoziţie.

Convergenţa
Împrumuturile acordate regiunilor mai puţin dezvolta-
te în plan economic din Europa (regiuni de convergen-
ţă) s-au ridicat la 29 miliarde EUR, reprezentând 41% 
din totalul împrumuturilor acordate de BEI în cadrul 
Uniunii Europene, fiind distribuite uniform între UE-
15 şi noile state membre din UE-12, acestea din urmă 
primind o sumă totală de 12,8 miliarde EUR. De ase-
menea, BEI a oferit asistenţă tehnică importantă regi-
unilor de convergenţă în vederea pregătirii proiectelor 
pentru finanţare în domenii precum infrastructura şi 
energia sau măsurile de îmbunătăţire a mediului.

Schimbările climatice
Combaterea schimbărilor climatice s-a materializat în 
aproape 17 miliarde EUR sub formă de împrumuturi 
pentru proiecte care contribuie la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, incluzând energia regenera-
bilă (4,2 miliarde EUR), eficienţa energetică (1,5 miliar-
de EUR), cercetarea şi dezvoltarea pentru un transport 
mai curat (4,7 miliarde EUR) şi investiţiile în transportul 
urban (5,5 miliarde EUR), precum şi proiecte din afara 
Uniunii Europene care vizează soluţionarea probleme-
lor legate de schimbările climatice.

Cum ne îndeplinim rolul la nivel mondial
Prin împrumuturile în valoare de aproape 9 miliar-
de EUR acordate în afara Uniunii Europene, BEI oferă 
sprijin financiar semnificativ ţărilor partenere ale UE 
în cadrul „mandatelor externe” stabilite de Consiliu şi 
de Parlamentul European. Ne-am implicat în elabora-
rea unor planuri de acţiune comune împreună cu alte 
bănci multilaterale de dezvoltare, creând sinergii nu 
numai în activităţile noastre de finanţare în anumi-
te părţi ale lumii, ci şi pentru a face faţă provocărilor 
globale importante, precum schimbările climatice.

Planuri de viitor
Noua iniţiativă „UE-2020” schiţează un plan pentru 
Uniunea Europeană şi statele membre privind redre-
sarea completă după criză şi înaintarea accelerată 
spre o economie mai competitivă. Trebuie să abor-
dăm slăbiciunile structurale ale economiei europene 
şi să facem faţă provocărilor macroeconomice care 
au crescut odată cu criza.

În acest context, BEI îşi va desfăşura activităţile ţinând 
cont de cele trei priorităţi propuse în strategia UE 2020: 
creşterea inteligentă, creşterea durabilă şi creşterea fa-
vorabilă incluziunii. Vom oferi soluţii de finanţare inova-
toare. În mod special, vom coopera cu Comisia la pro-
punerile privind multiplicarea resurselor bugetare ale 
UE şi a finanţărilor oferite de Grupul BEI.

Pe lângă propria expertiză financiară, BEI apelează şi 
la analişti economici şi specialişti sectoriali, ingineri, 
experţi în domeniul social şi al mediului, urbanişti şi 
specialişti în schimbările climatice. Experţii au o pon-
dere însemnată în cadrul personalului recrutat în ulti-
mii cinci ani; aceştia îşi aduc contribuţia la elaborarea 
de noi politici de împrumut, acordă asistenţă tehnică 
promotorilor şi monitorizează punerea în aplicare a 
proiectelor complexe.

Anul următor nu va fi deloc mai uşor, dar am toată în-
crederea că organizaţia noastră şi personalul de care 
dispunem vor face faţă provocărilor. BEI şi-a dedicat 
întotdeauna eforturile sprijinirii obiectivelor politicilor 
UE – atât în interiorul, cât şi în afara graniţelor Europei. 
Vom continua să acţionăm în aceeaşi manieră, punând 
împrumuturile noastre şi capacitatea de asistenţă teh-
nică în slujba cetăţenilor UE.

Philippe Maystadt



Strategia operaţională

Consiliul de administraţie 
la reuniunea sa din 

2 februarie 2010
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În ciuda semnalelor pozitive de ieşire din criza econo-
mică acută, perspectiva rămâne deosebit de incertă 
şi fragilă, iar procesul de redresare economică va mai 
dura. Prin urmare, în climatul economic actual, banca 
se concentrează în continuare asupra sprijinului acor-
dat Europei pentru ca aceasta să iasă din criză, inten-
sificându-şi eforturile, acţionând mai eficient şi mai 
rapid: scopul urmărit pentru 2010 este de a menţine 
nivelul ridicat al activităţii de împrumut pe l-a care a 
atins în 2009, când împrumuturile contractate s-au ri-
dicat la 79 miliarde EUR.

În anii următori, împrumuturile acordate de bancă 
vor continua să fie direcţionate spre domeniile cele 
mai afectate de criză din Europa: întreprinderile mici 
şi mijlocii, schimbările climatice şi regiunile de con-
vergenţă. În consecinţă, cea mai mare parte a împru-
muturilor suplimentare prevăzute în Planul euro-
pean de redresare economică vizează, de asemenea, 
aceste trei domenii prioritare.

Planul de afaceri al BEI, respectiv Planul operaţional al băn-
cii, este un plan actualizat anual, care se derulează pe o pe-
rioadă de trei ani (2010-2012) şi care defineşte priorităţile 
activităţilor de împrumut ale băncii. Pe ce se axează planul 
de afaceri pentru 2010?

Răspunsul BEI la criza financiară 
şi economică

Pachetul de măsuri anticriză luate de BEI 
include suplimentarea cu 50 miliarde EUR 
a împrumuturilor acordate în cadrul Uni-
unii Europene în perioada 2008-2010. Îm-
prumuturile suplimentare se adaugă su-
mei de 45-50 miliarde EUR acordate anual 
înainte de criză. Răspunsul BEI la criza eco-
nomică nu presupune schimbarea obiec-
tivelor politicilor, ci intensificarea activită-
ţilor băncii.

Împrumuturile acordate de bancă vor 
continua să fie direcţionate spre domeni-
ile cele mai afectate de criză din Europa

În 2009, sprijinul pentru IMM-uri acordat de BEI a depă-
şit obiectivul stabilit prin planul de redresare a Uniunii 
Europene, banca fiind nevoită să crească sprijinul anual 
în valoare de 5 miliarde EUR, acordat în mod tradiţional, 
atingând o medie anuală de 7,5 miliarde EUR în perioa-
da 2008-2011. Volumul împrumuturilor BEI a crescut la 
peste 8 miliarde EUR în 2008, iar în 2009 valoarea împru-
muturilor contractate de bancă a ajuns la 12,7 miliarde 
EUR. Cu un volum al împrumuturilor contractate în 2008 
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şi 2009 de 20,8 miliarde EUR, banca îşi va atinge obiec-
tivul de a acorda IMM-urilor împrumuturi în valoare de 
30 miliarde EUR în perioada 2008-2011, obiectiv stabilit 
cu ocazia reuniunii ECOFIN de la Nisa din 2008. Produsul 
BEI „Împrumuturi pentru IMM-uri” este deja mai simplu şi 
mai transparent, pentru a facilita acordarea împrumutu-
rilor prin băncile partenere. În 2009 a fost pusă în aplica-
re pe scară largă noua strategie privind IMM-urile, iar BEI 
a continuat dezvoltarea rapidă a activităţii de împrumut. 
Împreună cu intermediarii săi, banca a extins aria de aco-
perire a împrumuturilor contractate de la 16 din cele 27 
de state membre în 2008, la 24 în 2009, colaborând cu 
numeroşi parteneri noi în scopul asigurării unui spri-
jin larg IMM-urilor. În 2010, creşterea sprijinului pentru 
IMM-uri va fi completată de noi produse, dezvoltate de 
BEI sau de filiala sa, Fondul European de Investiţii (FEI), 
pentru a răspunde nevoilor speciale ale IMM-urilor.

Creşterea împrumuturilor pentru convergenţă în 
vederea stimulării procesului de redresare a Europei 
este o măsură logică, zonele mai sărace ale Europei fi-
ind cele mai afectate de criză. Prin urmare, BEI a cres-
cut împrumuturile către zonele de convergenţă până 
la 29 miliarde EUR în 2009, acestea reprezentând 41% 
din totalul împrumuturilor din cadrul Uniunii Europe-
ne. În special ţările din Europa Centrală şi Europa de 
Est au fost puternic afectate. Recunoscând urgenţa si-
tuaţiei, BEI, în strânsă cooperare cu Societatea Finan-
ciară Internaţională (componentă a Grupului Băncii 
Mondiale) şi cu Banca Europeană pentru Reconstruc-
ţie şi Dezvoltare, s-a alăturat unei iniţiative privind pu-

nerea la dispoziţia băncilor din Europa Centrală şi Eu-
ropa de Est a peste 24 miliarde EUR în 2009 şi 2010. 
Împrumuturile ajung la IMM-uri prin bănci locale inter-
mediare, iar până la sfârşitul anului 2009, BEI singură a 
acordat împrumuturi noi în valoare de peste 10 miliar-
de EUR pentru proiectele IMM-urilor şi ale autorităţilor 
locale din regiune. Aceasta înseamnă că BEI aproape 
şi-a îndeplinit într-un singur an angajamentul de a asi-
gura suma de 11 miliarde EUR pentru ambii ani.

Punerea în aplicare a programului BEI de redresare a 
Uniunii Europene vizează, de asemenea, domeniul 
schimbărilor climatice. BEI sprijină nemijlocit rolul cen-
tral al Uniunii Europene în ceea ce priveşte combaterea 
la nivel global a schimbărilor climatice. În 2009, banca 
a acordat împrumuturi în valoare de 17 miliarde EUR 
pentru proiecte care contribuie la reducerea volumului 
emisiilor de dioxid de carbon, incluzând investiţiile în 
energie regenerabilă, eficienţă energetică, cercetare şi 
dezvoltare pentru un transport mai curat şi investiţiile 
în transportul urban. Obiectivul pentru 2010 constă în 
a acorda cel puţin la fel de multe împrumuturi. Se impu-
ne ca măsurile de combatere a schimbărilor climatice la 
nivelul Uniunii Europene să se îmbine cu iniţiativele de 
promovare a creşterii bazate pe emisii reduse de dioxid 
de carbon în ţările în curs de dezvoltare. Prin urmare, 
Facilitatea băncii pentru energie durabilă şi securitatea 
aprovizionării cu energie va utiliza 3 miliarde EUR pen-
tru finanţarea proiectelor din ţările în curs de dezvol-
tare. De asemenea, BEI continuă să-şi extindă sprijinul 
pentru pieţele globale ale carbonului.
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În 2009, banca a acordat împrumuturi 
în valoare de 17 miliarde EUR pentru 
proiecte care contribuie la reducerea 
volumului emisiilor de CO2



Activitatea Grupului BEI 
în 2009
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Împrumuturi accesibile pentru IMM-uri 
în scopul creării de locuri de muncă

În 2009, BEI a pus la dispoziţia băncilor intermedi-
are linii de credit în valoare de 12,7 miliarde EUR 
destinate împrumuturilor acordate întreprinderilor 
mici, cu 55% mai mult comparativ cu anul anterior. 
Împrumuturile BEI au ajuns la peste 50 000 de IMM-
uri din întreaga Uniune Europeană. Au fost impli-
caţi intermediari din 24 de state membre. Demersul 
BEI de a ajunge la întreprinderile mici are şi un efect 
multiplicator, toţi intermediarii financiari angajân-
du-se ca, pentru fiecare euro împrumutat de la BEI, 
să acorde cel puţin un euro din resurse proprii.  

Sprijinul pentru IMM-uri a cunoscut o creştere şi 
mai pregnantă în noile state membre, unde în spe-
cial întreprinderile mici au fost grav afectate. Cu 

împrumuturi contractate în valoare de 2,1 miliarde 
EUR, liniile de credit aproape s-au dublat compara-
tiv cu 2008. BEI colaborează strâns cu BERD şi Gru-
pul Băncii Mondiale în cadrul unui plan de acţiune 
comun, în vederea creşterii sprijinului din partea in-
stituţiilor financiare internaţionale pentru IMM-uri-
le din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est. Iniţiati-

Cu un volum al împrumuturilor contractate cu bănci inter-
mediare totalizând 20,8 miliarde EUR în 2008 şi 2009, nivelul 
împrumuturilor BEI destinate IMM-urilor va ajunge la 30 mi-
liarde EUR în perioada 2008-2011, obiectiv stabilit în Planul 
european de redresare economică adoptat de şefii de stat 
sau de guvern în decembrie 2008.

Îmbunătăţirile aduse produselor ofe-
rite IMM-urilor au fost puse în aplicare 
ca răspuns la lipsa de lichidităţi cu care 
s-au confruntat acestea
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va a impus cooperarea strânsă cu băncile partenere 
locale şi a fost lansată în februarie 2009. La sfârşitul 
anului 2009, BEI transferase deja 10,5 miliarde EUR 
către intermediarii din regiune.

Împrumuturi BEI pentru IMM-uri: linii de credit 
acordate intermediarilor milioane EUR 
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Produsule financiare oferite IMM-urilor au suferit 
numeroase îmbunătăţiri în 2009, ca răspuns la lip-
sa de lichidităţi cu care s-au confruntat acestea. De 
exemplu, banca a remarcat nevoia crescută de fond 
de rulment şi a reacţionat rapid pentru a răspunde 
cererii. Acoperirea geografică a produsului „Împru-
muturi pentru IMM-uri” a fost extinsă în 2009 şi la 
ţările candidate şi potenţial candidate, precum şi la 
ţările Parteneriatului estic.

Fondul European de Investiţii, care împreună cu BEI 
formează Grupul BEI, este organismul specializat în 
operaţiuni de finanţare de risc pentru IMM-uri. BEI 
este acţionarul majoritar al FEI, ceilalţi acţionari fiind 
Comisia Europeană şi un grup de instituţii financia-
re publice şi private. Domeniile sale de competenţă 
sunt sprijinirea fondurilor de capital de risc şi capi-
tal de dezvoltare care investesc în IMM-uri şi garan-
ţiile pentru portofoliul de împrumuturi destinate 
IMM-urilor. La fel ca şi în cazul BEI, sprijinul FEI pen-
tru întreprinderi mici se asigură tot prin intermedi-
ari financiari, printre parteneri fiind fonduri cu capi-
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tal de risc şi fonduri de dezvoltare şi de tip „mezanin”, 
bănci, instituţii de garantare şi fonduri de garantare 
reciprocă.

În 2009, FEI a investit peste 730 milioane EUR în 39 de 
fonduri de capital de risc şi de dezvoltare din Europa. 
În prezent, FEI are angajamente în valoare de 4,1 mi-
liarde EUR în peste 300 de fonduri, fapt care îl face să 
fie unul din actorii principali ai industriei de capital pri-
vat din Europa. În 2009, BEI a încredinţat FEI 1 miliard 
EUR pentru a-i investi în numele BEI ca Facilitate de tip 
„mezanin” pentru creştere. Finanţarea de tip „mezanin” 
este o combinaţie de împrumut şi participare la capi-
tal, adesea sub forma împrumuturilor neprivilegiate 
sau pentru transformare în participare la capital, adec-
vată îndeosebi pentru întreprinderile mici în curs de 
dezvoltare sau cele cu creştere puternică. Facilitatea 
de tip „mezanin” pentru creştere va fi investită în urmă-
torii trei ani în fonduri de investiţii care vizează socie-
tăţi europene inovatoare, aflate într-un proces de dez-
voltare, pentru a le asigura fondurile necesare.

În 2009 au fost lansate diverse iniţiative de microfi-
nanţare. O nouă facilitate de capital de risc, în valoa-
re de 20 milioane EUR, gestionată de FEI în numele 
băncii, vizează instituţiile de microfinanţare din afara 
sectorului bancar convenţional. În plus, Iniţiativa de 
microfinanţare PROGRESS, finanţată de bancă şi de 
Comisie, se concentrează asupra economiei sociale. 
Se estimează că intensificarea activităţii de micro-
finanţare va avea un impact semnificativ, în sensul 
creării de microîntreprinderi şi de activităţi autono-
me, precum şi în sensul promovării active a egalităţii 
de şanse.

Dacă prin instrumentele FEI de participare la capital 
se urmăreşte creşterea capitalului disponibil pentru 
IMM-uri, adresându-se unei largi varietăţi de între-
prinderi mici, este la fel de important să se aibă în 
vedere şi necesităţile IMM-urilor în materie de credi-
te, punându-le la dispoziţie garanţii şi instrumente 
de securitizare. În 2009, FEI a acordat garanţii pentru 
2,3 miliarde EUR. La sfârşitul anului 2009, acesta dis-
punea de un portofoliu total de garanţii în valoare de 
13,6 miliarde EUR.
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Sprijinirea întreprinderilor mici – „logica parteneriatului”

Cererea locală pentru echipamentele industriale şi serviciile oferite de Équipements et Techniques Industrielles 
(ETI) a scăzut cu 15%, şi totuşi aceasta nu numai că nu concediază personal, dar face şi angajări. ETI, societate 
cu sediul în Le Havre, cu 80 de angajaţi, combate criza financiară severă prin extinderea activităţii în afara grani-
ţelor cu ajutorul împrumuturilor BEI, asigurate prin filiala locală a Société Générale.

O pondere însemnată a clienţilor ETI o reprezintă firmele industriale, în special din regiunea limitrofă a Norman-
diei, care resimt efectele crizei. Toţi furnizorii locali ai acestor firme sunt afectaţi de criză, dar ETI aprovizionează şi 
o clientelă internaţională, importând echipamente din 15 ţări şi exportând în tot atâtea.

ETI depozitează în jur de 15 000 articole la sediul din Le Havre şi în filialele sale din Dieppe şi Le Petit-Quevilly, cel 
mai scump articol costând câteva milioane EUR. Depozitarea este însă doar o etapă intermediară a procesului 
foarte specializat în care este angrenată firma: selectarea echipamentelor, identificarea nevoilor clienţilor şi efec-
tuarea de recomandări pe baza acestora, asamblarea, ambalarea şi expedierea truselor de scule industriale – şi 
chiar instruirea necesară pentru a le putea utiliza.

„Strategia ETI de extindere în afara graniţelor pentru a compensa scăderea cererii locale se bazează pe trei elemente cen-
trale”, explică Yvon Kervella, director de proiecte în cadrul Departamentului Export al ETI. „În primul rând există exportul 
direct al echipamentelor industriale către o largă varietate de clienţi. Apoi există atelierele tehnice şi laboratoarele ridica-
te la faţa locului pentru proiectele mari. Şi în fine, ETI oferă cursuri de formare profesională”. 

Algeria este piaţa cea mai importantă a ETI pentru exporturi, în general, şi pentru formare profesională, în speci-
al. Firma are un birou în Alger, iar recent a finalizat un proiect pentru Ministerul Formării Profesionale din Algeria, 
în care au fost implicate în total 44 de şcoli.  

„După ce am câştigat licitaţia, procesul a început cu selecţia, în acest caz, a sculelor şi accesoriilor pentru instala-
ţii şi gruparea acestora în truse de scule”, spune Kervella. „Au urmat apoi expedierea către Alger, formalităţile de 
vămuire, livrarea în şcoli, verificarea calităţii şi cantităţii, darea în exploatare şi pornirea, precum şi cursurile de 
formare a profesorilor, care la rândul lor pregătesc generaţia mai tânără de instalatori şi lăcătuşi calificaţi”.”

Pentru acest gen de proiect, care poate dura până la doi ani, plata se face, de regulă, numai la finaliza-
re. Acesta este motivul pentru care ETI a avut nevoie de fond de rulment suplimentar pentru a-şi finanţa ex-
pansiunea internaţională şi pentru care Société Générale a acordat firmei un împrumut de 375 000 EUR 
din fonduri puse la dispoziţie de BEI. Deoarece ETI a obţinut împrumutul din resurse BEI, condiţiile au fost 
mai bune decât dacă l-ar fi obţinut din altă parte. „Avem încredere în ETI şi considerăm că este impor-
tant să continuăm să oferim, cu ajutorul BEI, împrumuturi clienţilor noştri buni, aflaţi la rândul lor în vre-
muri grele,” a spus Yannis Faucillon de la Société Générale, filiala Le Havre. „După mine, aceasta este  
logica parteneriatului.”
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ETI combate criza financiară severă prin 
extinderea activităţii în afara graniţelor 
cu ajutorul împrumuturilor BEI
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Împrumuturile pentru convergenţă 
susţin redresarea Europei

BEI a alocat 41% din împrumuturile sale din cadrul 
Uniunii Europene pentru regiunile de convergenţă. În 
cadrul Uniunii, împrumuturile au fost distribuite echi-
librat între UE-15 şi noile state membre UE-12, aces-
tea din urmă primind 12,8 miliarde EUR, iar primele 
16,2 miliarde EUR. Totuşi, la nivelul sumelor primite 
pe an pe cap de locuitor, noile state membre s-au si-
tuat pe primul loc. În plus, volumul total al împrumu-
turilor din ţările în cauză, care sunt considerate în cea 

mai mare parte regiuni de convergenţă, a cunoscut o 
substanţială creştere anuală de 60%.

BEI s-a implicat mai mult în cofinanţarea cu fonduri 
structurale, sprijinind statele membre în obligaţia 
acestora de a completa ajutoarele nerambursabi-
le din partea UE cu resurse bugetare proprii. Aceste 
împrumuturi pentru programe structurale oferă o 
abordare-cadru flexibilă, promovând absorbţia, pre-

Investiţiile în regiunile de convergenţă din Uniunea Europeană au re-
prezentat unul din domeniile cheie considerate prioritare de Consiliul 
ECOFIN, ca parte a răspunsului BEI la criza economică. Activităţile de 
împrumut din zonele de convergenţă au ajuns la 29 miliarde EUR în 
2009 (o creştere de 36%, de la 21 miliarde EUR în 2008).
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cum şi mai buna utilizare şi multiplicarea resurselor 
fondurilor structurale europene. Împrumuturile pen-
tru programe structurale în regiunile de convergenţă 
s-au ridicat la peste 3,1 miliarde EUR în 2009.

BEI a fost, de asemenea, un partener cheie în proiec-
tarea, lansarea şi punerea în aplicare a Strategiei UE 
pentru regiunea Mării Baltice, acţionând ca un des-
chizător de drumuri pentru noua strategie macrore-
gională elaborată de Comisie la cererea Consiliului 
European. BEI contribuie la această strategie prin ac-
tivitatea de împrumut, acordarea de asistenţă tehni-
că, cooperarea mai strânsă cu Banca Nordică de In-
vestiţii (NIB), precum şi prin participarea la reuniunile 
privind Dimensiunea Nordică. O strategie teritorială 
similară ar putea fi lansată de Comisie pentru regiu-
nea Dunării – o iniţiativă care va fi urmărită cu interes 
de BEI.

În plus, BEI şi Comisia sprijină convergenţa prin ser-
vicii de consiliere, inginerie financiară şi produ-
se financiare personalizate, în special în noile state 
membre. Există patru iniţiative comune special con-
cepute pentru politica de coeziune, numite „cei 4 J”, 
care îşi au originea în parteneriate constituite între 
Comisia Europeană, BEI/FEI şi alte instituţii financiare 
internaţionale. Acestea sunt următoarele:

JASPERS se concentrează pe asistenţa acordată ţă-
rilor beneficiare pentru a formula propuneri fiabile 
de proiecte de infrastructură, astfel încât acestea să 
fie finanţate prin ajutoare nerambursabile din fonduri 
structurale. Accentul se pune pe modernizarea reţele-
lor de transport, măsurile de îmbunătăţire a mediului şi 
creşterea eficienţei energetice, precum şi pe utilizarea 
energiei regenerabile. JASPERS vizează, de asemenea, 
îmbunătăţirea reţelelor de transport urban, precum 
şi anumite proiecte din alte sectoare eligibile pentru 
asistenţă UE, precum sănătatea, cercetarea şi dezvolta-
rea, precum şi renovarea urbană. Pregătirea proiecte-
lor s-a accelerat substanţial în 2009. Au fost finalizate 
în jur de 130 de operaţiuni, majoritatea în Polonia, Re-
publica Cehă şi România. În total, JASPERS a finalizat 
240 de operaţiuni de când şi-a început activitatea, la 
sfârşitul anului 2006. La sfârşitul anului 2009, iniţiativa 

  JASPERS – Asistenţă comună pentru susţinerea proiectelor în regiunile europene  
(BEI, Comisia Europeană, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi KfW 
Bankengruppe);

  JESSICA – Sprijin european comun pentru investiţii durabile în zonele urbane  
(BEI, Comisia Europeană şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei);

  JEREMIE – Resurse europene comune pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici 
şi mijlocii  
(FEI, Comisia Europeană);

  JASMINE – Acţiunea comună de sprijinire a instituţiilor de microfinanţare din Europa  
(FEI şi Comisia Europeană).

BEI şi Comisia sprijină convergenţa 
prin cele patru iniţiative comune speci-
al concepute pentru politica de coeziu-
ne – numite cei patru J
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urmare, reciclabilă) a proiectelor urbane generatoare de 
venituri, prin intermediul fondurilor de dezvoltare urba-
nă. Astfel de investiţii, care pot lua forma participării la 
capital, a împrumuturilor şi/sau a garanţiilor, sunt fur-
nizate pentru proiectele incluse în planurile urbane in-
tegrate, în care autorităţile locale, băncile şi investitorii 
privaţi sunt încurajaţi să formeze parteneriate. Până la 
sfârşitul anului 2009, BEI a întocmit aproape 50 de stu-
dii de evaluare JESSICA pentru anumite ţări sau regiuni, 
evaluând piaţa instrumentelor de inginerie financiară 
care vin în sprijinul dezvoltării urbane durabile, urmând 
a se elabora şi alte studii. În plus, au fost semnate 15 me-
morandumuri de înţelegere cu Bulgaria, Cipru, Grecia şi 

comună acorda asistenţă pentru 430 de operaţiuni ac-
tive. Principalele sectoare din portofoliul acesteia sunt 
apa şi canalizarea (23%); porturile, aeroporturile şi căi-
le ferate (20%); deşeurile solide şi energia (19%); trans-
porturile rutiere (17%) şi renovarea urbană (10%).

JESSICA are rolul de a ajuta autorităţile din regiuni-
le Uniunii Europene care intră sub incidenţa fondurilor 
structurale pentru anii 2007-2013 să exploateze me-
canismele de inginerie financiară pentru a sprijini mai 
eficient investiţiile în dezvoltarea urbană durabilă. Me-
canismul JESSICA permite utilizarea resurselor din fon-
durile structurale pentru finanţarea rambursabilă (şi prin 

Aripi de la BEI pentru extinderea aeroportului  
Berlin-Brandenburg

Împrumuturile BEI sprijină extinderea aeroportului Brandenburg, no-
dul de transport internaţional al Berlinului. Acest „proiect pentru uni-
tatea Germaniei” este deosebit de important prin contribuţia la dez-
voltarea economică a estului Germaniei. 

În 2009 BEI a aprobat un împrumut de 1 miliard de EUR, la care s-au adă-
ugat încă 1,4 miliarde EUR de la mai multe bănci locale, reprezentând 
una din cele mai mari operaţiuni de finanţare din Europa în domeniul in-
frastructurii. Împrumutul va permite extinderea şi modernizarea actualului 
aeroport Brandenburg, transformându-l într-un important nod de trans-
port. Finanţarea BEI va asigura aeroportului capacitatea necesară pentru 
creşterea traficului aerian, estimată a se produce în urma închiderii a două 
aeroporturi situate în oraş, Tegel şi Tempelhof. Ca o consecinţă a propriei 
istorii şi a faptului că Berlinul a fost împărţit în timpul Războiului Rece, aici 
s-a dezvoltat un sistem de trafic aerian constând din două aeroporturi si-
tuate în oraş (Tegel şi Tempelhof) şi unul în afara oraşului (Brandenburg)

Concentrarea traficului aerian într-un singur loc în afara oraşului va 
aduce avantaje semnificative în plan ecologic, precum şi în ceea ce 
priveşte siguranţa persoanelor care locuiesc în Berlin şi în zona Bran-
denburg. Banca anticipează, de asemenea, un impact pozitiv asupra 
dezvoltării economice a altor zone din estul Germaniei. Fiind regiuni 
de convergenţă ale Uniunii Europene, acestea se vor bucura de aten-
ţie specială din partea BEI. Creşterea accesibilităţii pe calea aerului, 
precum şi crearea de locuri de muncă, în mod direct sau indirect, se 
numără printre avantajele imediate de care vor beneficia aceste regi-
uni prin proiectul respectiv.



Raport privind activitatea şi responsabilitatea corporativă 19 Grupul BEI

Portugalia şi cu mai multe regiuni, privind punerea în 
aplicare a structurilor JESSICA în cooperare cu BEI. De 
asemenea, între BEI şi autorităţile de management au 
fost încheiate opt contracte privind fondurile de parti-
cipare, pentru o sumă totală de peste 900 milioane EUR. 
Pentru a facilita şi mai mult acţiunea în acest domeniu, 
în 2009 Comisia a lansat o platformă JESSICA de comu-
nicare în reţea, în cooperare cu BEI şi Banca de Dezvolta-
re a Consiliului Europei, pentru schimb de know-how şi 
bune practici privind JESSICA şi instrumentele de ingi-
nerie financiară din domeniul dezvoltării urbane.

BEI este implicată direct în JASPERS şi JESSICA. Cei-
lalţi doi J, JEREMIE şi JASMINE, revin în sarcina Fondu-
lui European de Investiţii, filială a BEI, întrucât vizează 
fondurile de capital de risc/garanţiile pentru IMM-uri 
şi respectiv, microfinanţarea.

Convergenţa în UE
Defalcarea pe sectoare a împrumuturilor individuale 
contractate în 2009

Total

Sumă 
(milioane EUR) %

Infrastructura de comunicaţii 8 840 37
Energie 4 365 18
Dezvoltare urbană 1 682 7
Apă, canalizare, deşeuri 2 128 9
Sănătate, educaţie 1 007 4
Industrie 3 836 16
Alte servicii 1 771 7

Total împrumuturi individuale 23 630 100
Linii de credit în regiunile  
de  convergenţă 5 320

JEREMIE urmăreşte să promoveze accesul IMM-
urilor din regiuni la finanţare şi la produsele de in-
ginerie financiară. În cadrul iniţiativei JEREMIE, au-
torităţile naţionale şi regionale pot opta pentru 
utilizarea banilor puşi la dispoziţie prin Fondul Eu-
ropean de Dezvoltare Regională sub forma instru-
mentelor financiare de piaţă, în loc să ofere ajutoare 
nerambursabile.

JASMINE vizează în special dezvoltarea microcre-
ditului pentru a sprijini creşterea economică şi crea-
rea de locuri de muncă. FEI a fost împuternicit să ges-
tioneze o parte a iniţiativei prin acordarea de sprijin 
financiar instituţiilor de microfinanţare nebancare 
şi furnizorilor de microcredite, punând la dispoziţia 
acestora fonduri din resurse BEI, precum şi asistenţă 
tehnică cu resurse de la Comisia Europeană.
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Combaterea schimbărilor climatice

A treia prioritate în cadrul răspunsului BEI la criza economică o re-
prezintă creşterea rapidă a sprijinului pentru investiţii menite să 
contribuie la combaterea schimbărilor climatice. Comparativ cu 
2008, când împrumuturile privind schimbările climatice au fost de 
9,8 miliarde EUR, în 2009 banca a acordat împrumuturi în valoare 
de aproape 17 miliarde EUR pentru proiecte care contribuie la re-
ducerea volumului emisiilor de dioxid de carbon, incluzând ener-
gia regenerabilă, eficienţa energetică, cercetarea şi dezvoltarea 
pentru un transport mai curat şi investiţii în transportul durabil.

Pe lângă sprijinirea investiţiilor care atenuează schim-
bările climatice, un rol important îl joacă şi adaptarea 
la efectele încălzirii globale. BEI îşi intensifică în prezent 
activitatea de împrumut şi asistenţa tehnică în sectorul 
apei şi în alte sectoare vulnerabile, unde adaptarea re-
prezintă o necesitate urgentă. În 2007, banca a decis că 
proiectele care vizează atenuarea schimbărilor climatice 
şi adaptarea la acestea ar putea beneficia de finanţare 
în proporţie de până la 75% din totalul cheltuielilor ne-
cesare, faţă de procentul obişnuit de 50%, precum şi de 
scadenţe mai lungi pentru împrumuturi. BEI a acumulat 
deja experienţă semnificativă în ceea ce priveşte proiec-
tele de adaptare, în special în sectorul apei şi al infras-
tructurii, în selectarea proiectelor ţinând cont întotdeau-
na, în mod sistematic de riscurile climatice.

Competenţa băncii este importantă mai ales în ţările în 
curs de dezvoltare, cu precădere în cele mai sărace din-
tre acestea, care sunt vulnerabile la efectele schimbărilor 
climatice datorită expunerii geografice, a veniturilor re-
duse şi a dependenţei mai mari de sectoarele sensibile la 
climă, precum agricultura, silvicultura şi pescuitul.

Politicile sectoriale de împrumut ale BEI pun accentul 
pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în special 
în ceea ce priveşte energia, apa, transporturile, deşeurile, 
cercetarea-dezvoltarea şi inovarea, precum şi silvicultura. 
Prin cerinţele şi condiţiile pe care le impune promotorilor 
de proiecte, banca sprijină dezvoltarea surselor de ener-
gie regenerabilă şi creşterea eficienţei în ceea ce priveşte 
utilizarea energiei şi apei. Banca sprijină, de asemenea, 
răspândirea modurilor de transport mai curate, utilizarea 
deşeurilor ca surse de combustibil regenerabil, realizarea 
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ritime. În 2009, investiţiile în transportul durabil au re-
prezentat 5,5 miliarde EUR, faţă de 5,1 miliarde EUR în 
2008. Alte investiţii conexe care contribuie la combate-
rea schimbărilor climatice s-au ridicat la 0,5 miliarde EUR, 
aceeaşi sumă pe care banca a acordat-o pentru proiecte 
privind schimbările climatice din afara Europei.

şi comercializarea inovaţiilor tehnologice ecologice, pre-
cum şi sechestrarea biologică a carbonului prin împădu-
rire şi reîmpădurire.

BEI sprijină o largă varietate de investiţii în surse regene-
rabile de energie. Banca a acumulat experienţă şi com-
petenţă în tehnologiile şi procesele de fabricaţie inova-
toare, îndeosebi în energia fotovoltaică, energia eoliană 
marină, energia solară concentrată şi generaţia a doua 
de biocombustibili. Pentru a-şi mări impactul, banca ela-
borează în prezent o politică sectorială de împrumut, în 
sprijinul tehnologiilor de producere a energiei regenera-
bile. În 2009, s-au alocat 4,2 miliarde EUR pentru proiecte 
privind energia regenerabilă, faţă de 2,2 miliarde EUR în 
anul anterior.

În ceea ce priveşte eficienţa energetică, activitatea de 
împrumut a BEI pune accent pe economia de energie 
în clădiri, în transportul urban, în industria prelucrătoa-
re şi în producţia de energie. Banca este activă îndeosebi 
în sprijinirea investiţiilor autorităţilor locale în proiectele 
care vizează eficienţa energetică şi energia regenerabilă. 
În plan mai general, BEI analizează în mod sistematic toa-
te proiectele pentru a identifica posibilităţi de creştere a 
eficienţei energetice şi solicită utilizarea celor mai bune 
tehnologii. Împrumuturile pentru eficienţa energetică 
s-au ridicat la 1,5 miliarde EUR, dublu faţă de 730 milioa-
ne EUR în 2008.

Activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare, care vi-
zează tehnologiile motoarelor şi combustibililor, de pildă 
cele care cresc eficienţa energetică şi reduc emisiile, pre-
cum şi cele privind automobilele eficiente energetic, şi-
au adus, de asemenea, o contribuţie importantă. A fost 
creată o Facilitate europeană specială privind transpor-
tul nepoluant, în contextul răspunsului BEI la criza eco-
nomică, pentru a sprijini investiţiile de acest tip. În total, 
cercetarea-dezvoltarea şi inovarea în domeniul tehnolo-
giilor nepoluante au absorbit 4,7 miliarde EUR, faţă de 
1,3 miliarde EUR în anul anterior.

Politica BEI privind împrumuturile pentru transport spri-
jină modurile de transport ecologice, precum transpor-
tul feroviar şi transportul public urban, transferul modal 
şi căile navigabile interioare, precum şi proiectele ma-
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În fine, BEI se implică şi în fondurile de carbon. În 2009 
a fost lansat al doilea Program BEI-KfW privind carbonul. 
Aceasta este cea de-a doua fază a unui program înfiinţat 
de Banca Europeană de Investiţii şi de KfW pentru achizi-
ţia de credite de carbon. Acest nou program se concen-
trează pe proiectele din ţările cel mai puţin dezvoltate. 
Programul vizează creditele de carbon, atât de dinainte 
de 2012, cât şi de după 2012. 

Aspectele privind schimbările climatice ocupă un loc tot 
mai central în cadrul operaţiunilor BEI. În acest mod, cali-
tatea proiectelor finanţate de bancă este asigurată de im-
portanţa acordată în cadrul acestora schimbărilor climati-
ce. O serie de practici sunt deja încetăţenite: între acestea 
se numără luarea în considerare a costurilor emisiilor de 
carbon ale proiectelor de generare a energiei termice în 
calculul ratei rentabilităţii economice a acestora, evalua-
rea impactului exercitat de proiectele rutiere asupra car-
bonului prin măsurarea emisiilor de carbon ale vehicule-
lor care le vor folosi, analizarea proiectelor cu scopul de a 
identifica oportunităţi şi componente de creştere a efici-
enţei energetice şi analizarea proiectelor aflate în fază de 
început cu scopul de a identifica oportunităţi de genera-
re a creditelor de carbon în cadrul mecanismelor Proto-
colului de la Kyoto. Promotorii vor beneficia de asistenţă 
tehnică pentru a pregăti aceste oportunităţi şi a le face 
disponibile pe piaţă. Banca apelează la cele mai bune 
practici şi îşi întăreşte treptat structura de conducere şi 
capacitatea personalului, precum şi gradul de conştienti-
zare al acestuia. În acest context, o iniţiativă în premieră 
constă în evaluarea de către bancă a emisiilor de gaze cu 
efect de seră produse de proiectele finanţate de bancă, în 
scopul măsurării amprentei de carbon a BEI.

Întrucât schimbările climatice constituie o problemă glo-
bală care impune măsuri colective dacă se doreşte soluţi-
onarea eficientă, BEI pune un accent deosebit pe coope-
rarea cu alte instituţii financiare multilaterale şi bilaterale. 
În ceea ce priveşte adaptarea la schimbările climatice, cu 
ocazia reuniunii Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiuni-
lor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) ţinu-
te la Copenhaga în decembrie 2009, a fost organizat un 
eveniment colateral, în colaborare cu Comisia Europea-
nă, AFD, BERD şi KfW, privind cerinţele financiare impuse 
de adaptare şi rolul instituţiilor europene de finanţare. În 
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le climatice, pentru a permite clienţilor şi partenerilor să 
utilizeze resursele respective cu maximă eficienţă. Con-
ferinţa de la Copenhaga nu s-a finalizat printr-un acord 
cu forţă juridică obligatorie. S-a materializat în schimb 
prin „Acordul de la Copenhaga”, care face apel la mobi-
lizarea de resurse de finanţare suplimentare pentru ate-
nuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea, în 
special în ţările în curs de dezvoltare. Băncile multilate-
rale de dezvoltare, inclusiv BEI, poartă discuţii în prezent 
privind modalitatea de sprijinire a punerii în aplicare a 
acestor angajamente.

urma acestui eveniment, s-a constituit un grup de lucru 
în vederea partajării cunoştinţelor în materie de bune 
practici privind proiectele şi politicile interne de adapta-
re la schimbările climatice, în scopul explorării potenţia-
lului de armonizare a măsurilor adoptate.
 
Înainte de deschiderea reuniunii CCONUSC de la Copen-
haga, şefii băncilor multilaterale de dezvoltare şi ai FMI 
au solicitat părţilor la convenţie să pună bazele unui pro-
gram ambiţios, cuprinzător şi echitabil privind regimul 
schimbărilor climatice globale. Băncile multilaterale de 
dezvoltare s-au angajat să îmbunătăţească coordonarea 
activităţilor de finanţare cu măsurile privind schimbări-

Calitatea proiectelor finanţate de bancă 
este asigurată de importanţa acordată în 
cadrul acestora schimbărilor climatice
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Promovarea durabilităţii 
ecologice

Banca Europeană de Investiţii promovează durabilita-
tea ecologică, sprijinind politica UE privind dezvolta-
rea durabilă. Abordarea generală a BEI este descrisă 
în Planul operaţional al băncii, în diverse documente 

Subliniind importanţa crucială a durabilităţii ecolo-
gice pentru viitorul nostru, BEI a crescut împrumu-
turile din acest domeniu cu 41% în 2009, totalizând 
25,3 miliarde EUR în întreaga lume, comparativ cu 
18 miliarde EUR cu un an înainte. Împrumuturile pen-
tru promovarea durabilităţii ecologice au reprezentat 
32% din totalul împrumuturilor băncii.

privind responsabilitatea corporativă şi în Declaraţia 
revizuită a băncii privind politica de mediu şi cea soci-
ală. Noua declaraţie conţine cerinţele de mediu şi cele 
sociale impuse de bancă proiectelor pe care le finan-
ţează. De asemenea, banca acordă o atenţie deosebită 
pentru două din cele mai mari provocări ale secolului 
21 privind mediul: necesitatea de atenuare a schim-
bărilor climatice şi de adaptare la acestea, precum şi 
de combatere a degradării şi utilizării nesustenabile a 
ecosistemelor şi a biodiversităţii asociate acestora.

BEI are trei obiective principale cu privire la definirea 
responsabilităţii sociale şi faţă de mediu: primul con-
stă în a se asigura că toate proiectele pe care le finan-

Banca acordă o atenţie deosebită pen-
tru două din cele mai mari provocări 
ale secolului 21 privind mediul: ne-
cesitatea de atenuare a schimbărilor 
climatice şi de adaptare la acestea, 
precum şi de combatere a utilizării ne-
sustenabile a ecosistemelor.
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ţează respectă principiile şi standardele europene so-
ciale şi de mediu. Al doilea obiectiv principal al băncii 
constă în promovarea de proiecte specifice care pro-
tejează şi îmbunătăţesc calitatea mediului natural şi a 
mediului construit şi contribuie la bunăstarea socială, 
în sprijinul politicii UE, astfel cum a fost aceasta ela-
borată în cel de-al şaselea program de acţiune pentru 
mediu (EAP), „Mediul 2010: Viitorul nostru, alegerea 
noastră”. În al treilea rând, banca urmăreşte gestiona-
rea propriei  amprente ecologice, nu numai amprenta  
ecologică directă, ci şi aceea a proiectelor pe care le 
finanţează.

Cu împrumuturi în valoare de 23,6 miliarde EUR din 
totalul de 25,3 miliarde EUR, majoritatea împrumu-
turilor pentru mediu au fost alocate pentru proiec-
tele din statele membre ale UE. Această cifră nu in-
clude componentele de mediu ale proiectelor în care 

obiectivul global nu este legat direct de mediu, dar 
care au totuşi un impact pozitiv asupra mediului. Îm-
prumuturile pentru proiectele privind protecţia me-
diului din ţările incluse în procesul de extindere au 
totalizat 695 milioane EUR. În ţările partenere medi-
teraneene, a fost acordată suma de 446 milioane EUR 
pentru programe de mediu. Încă 89 milioane EUR 
au fost alocate pentru proiectele de mediu din ţări-
le ACP, 410 milioane EUR pentru proiecte din Asia şi 
America Latină, iar 18 milioane EUR pentru vecinii de 
la est.

Durabilitatea ecologică vizează numeroase sectoa-
re, progresul înregistrat în acest sens datorându-se 
în parte urmăririi altor obiective ale politicilor BEI, de 
pildă, prin investiţiile în energia durabilă şi în eficien-
ţa energetică, precum şi prin finanţarea cercetării şi 
dezvoltării pentru un transport mai curat. 
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GEMASOLAR - energie solară inovatoare 

În ultimii cinci ani, energia regenerabilă din Spania a cunoscut un ritm 
spectaculos de dezvoltare, de peste 200%. Proiectul Gemasolar este cel 
mai recent proiect deosebit de inovator dintr-o serie de şapte centrale so-
lare finanţate de bancă începând din 2005. Acest proiect deosebit de mo-
dern pregăteşte drumul pentru o tehnologie nouă de generare de electri-
citate prin energie solară termică, o alternativă mai eficientă la centralele 
termice solare cu jgheaburi parabolice.

Proiectul face parte dintr-o strategie elaborată de BEI, care îmbină sprijinul 
pentru lansarea de instalaţii comerciale inovatoare cu împrumuturile pen-
tru cercetare, dezvoltare şi inovare, acordate întreprinderilor care şi-au de-
monstrat capacitatea de a îmbunătăţi tehnologiile existente. Gemasolar se 
află în Sevilla şi va avea o capacitate de 17 megawaţi. Aceasta va fi prima 
aplicaţie din lume la scară comercială a unei centrale care concentrează 
energia solară, bazată pe tehnologia cu turn central, cu sare topită pe post 
de agent fluid de transfer şi stocare a energiei termice.

Dezvoltarea tehnologiilor bazate pe concentrarea energiei solare este 
una din priorităţile Planului strategic european privind tehnologiile ener-
getice. Proiectul susţine o tehnologie potenţial importantă privind ener-
gia regenerabilă. Se estimează că dezvoltarea şi perfecţionarea acestei 
tehnologii, creşterea capacităţii instalaţiilor individuale de producere 
a electricităţii, presiunile concurenţiale, stocarea energiei termice, noii 
agenţi fluizi de transfer termic, precum şi tehnicile perfecţionate de ex-
ploatare şi întreţinere vor determina reducerea în viitor a costului electri-
cităţii generate prin tehnologia bazată pe concentrarea energiei solare, 
astfel încât aceasta va deveni competitivă cu energia termică produsă 
în termocentralele de dimensiuni medii alimentate cu gaz.
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Planul de acţiune privind energia şi schimbările cli-
matice din 2009 al Uniunii Europene prevede obliga-
ţia de a realiza până în 2020 o reducere cu 20% a emi-
siilor de gaze cu efect de seră comparativ cu 1990, o 
pondere a energiilor regenerabile de 20% în configu-
raţia energetică a Uniunii Europene şi o pondere a bi-
ocombustibililor de minimum 10% din cantitatea de 
benzină şi motorină folosită pentru transporturi. Pla-
nul prevede, de asemenea, reducerea cu 20% a con-
sumului energetic comparativ cu proiecţiile de bază 
pentru 2020. 

Găsirea unui răspuns la provocarea reprezentată de 
schimbările climatice constituie şi un prilej care des-
chide perspectiva creării de noi locuri de muncă, între-
prinderi „curate” şi competitivitate crescută. Banca îşi 
concentrează împrumuturile pentru energie în dome-
niile prioritare, precum energia regenerabilă, eficienţa 
energetică, cercetare, dezvoltare şi inovare în domeniul 
energetic şi securitatea şi diversificarea aprovizionării 
(inclusiv reţelele transeuropene de energie). În 2009, 
banca a acordat împrumuturi în valoare de 4,2 miliar-
de EUR pentru proiecte privind energia regenerabi-
lă (2,2 miliarde EUR în 2008). Din 2005, împrumuturi-
le BEI pentru proiectele privind energia regenerabilă 
au crescut de la 43% la 70% din totalul împrumuturi-
lor acordate de bancă pentru generarea de energie. 
În plus, împrumuturile BEI pentru proiectele privind   
eficienţa energetică aproape s-au dublat faţă de 2008, 
atingând 1,5 miliarde EUR în 2009. Împrumuturile au 
fost completate de o serie de iniţiative lansate de ban-
că în cooperare cu alte instituţii, inclusiv Comisia Euro-

Investiţii în energia durabilă, 
competitivă şi sigură 

Găsirea unui răspuns la provocarea 
reprezentată de schimbările climati-
ce constituie şi un prilej care deschi-
de perspectiva creării de noi locuri de 
muncă, întreprinderi „curate” şi com-
petitivitate crescută

BEI a făcut din energia durabilă, competitivă şi sigură unul 
din obiectivele cheie ale politicii sale, sporind considerabil 
finanţarea pentru sectorul energetic: activităţile de împru-
mut ale băncii în acest domeniu au continuat să crească în 
ultimii ani, ajungând la 14,8 miliarde EUR în 2009, cu 44% 
mai mult faţă de împrumuturile în valoare de 10,2 miliarde 
EUR acordate în 2008.
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să beneficieze de împrumuturi BEI, contribuind astfel 
la diversificarea şi securitatea aprovizionării cu ener-
gie a Uniunii Europene. În 2009, o mare parte a îm-
prumuturilor BEI din sectorul energetic a fost alocată 
pentru reţelele de electricitate (34%) şi pentru infra-
structura de transport a gazelor naturale (11%). Ban-
ca a redus finanţarea sectorului producţiei de hidro-
carburi, care din 2005 a reprezentat mai puţin de 1% 
din împrumuturile BEI în domeniul energetic. În plus, 
în sectorul rafinăriilor, finanţarea băncii vizează efici-
enţa energetică şi proiectele de conversie şi exclude 
orice extindere de capacităţi. BEI a adoptat o aborda-
re mai selectivă în ceea ce priveşte finanţarea în do-
meniul generării de electricitate cu emisii puternice 
de carbon. De exemplu, banca nu mai finanţează de-
cât centralele electrice pe bază de cărbune/lignit care 
înlocuiesc instalaţiile actuale, utilizează cea mai bună 

peană, pentru a susţine eficienţa energetică prin asis-
tenţă tehnică acordată pentru pregătirea proiectelor.

„Convenţia primarilor” a fost lansată în 2009 în scopul 
elaborării de programe privind eficienţa energetică şi 
energia durabilă în oraşele şi regiunile Europei. Iniţia-
tiva vizează găsirea de soluţii privind clădirile publi-
ce, iluminatul stradal şi transportul public nepoluant. 
De asemenea, BEI gestionează facilitatea europeană 
ELENA (Asistenţă pentru proiectele energetice locale) 
în valoare de 15 milioane EUR, care permite pregăti-
rea de investiţii în domeniul energiei durabile.

BEI colaborează strâns cu Comisia Europeană pentru 
a accelera tranziţia Uniunii Europene către o econo-
mie cu emisii reduse de dioxid de carbon, în special în 
cadrul Planului strategic european privind tehnologi-
ile energetice (Planul SET), care a fost conceput pen-
tru a accelera utilizarea tehnologiilor cu emisii reduse 
de dioxid de carbon, eficiente din punctul de vedere 
al preţului. În acest sens, banca acordă tot mai multă 
atenţie noilor tehnologii, precum captarea şi stocarea 
dioxidului de carbon. Banca participă la discuţii preli-
minare, în vederea lansării de iniţiative în mai multe 
grupări regionale, între care Humberside din Marea 
Britanie şi Rotterdam din Olanda.

Reţelele de alimentare cu electricitate şi infrastructu-
ra de transport şi stocare a gazelor naturale continuă 

Împrumuturi pentru energie în UE şi în statele în 
curs de aderare

Total 
(miliarde EUR)

Reţele transeuropene de energie 2,0
Energie regenerabilă 4,2
Eficienţă energetică 1,5
Diversificarea şi securitatea aprovizionării in-
terne 5,9

Acces la surse de energie moderne în statele 
în curs de aderare 0,3

Linii de credit 0,2

Total 14,2
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Recunoaşterea rolului băncii privind 
energia regenerabilă

În 2009, banca a primit premii de la mai multe publicaţii specializate, în semn 
de recunoaştere a rolului tot mai însemnat privind împrumuturile acordate în 
domeniul energiei regenerabile. În mod special, i s-a acordat titlul „Creditorul 
anului pentru energii regenerabile” de către Euromoney şi Ernst & Young. De 
asemenea, a fost votată drept „Cea mai bună casă de finanţare” pentru ener-
gii regenerabile din Europa de către Environmental Finance Review şi a fost 
numită „Banca multilaterală a anului” de către Project Finance International.

Alte premii au fost acordate pentru proiecte concrete finanţate de bancă. În-
tre „Tranzacţiile anului 2009”, premiu acordat de revista Project Finance, apar-
ţinând Euromoney, au figurat în total cinci proiecte sprijinite de BEI, două 
dintre acestea fiind proiecte privind energiile regenerabile. Împrumutul BEI 
în valoare de 30 milioane pentru construcţia unui parc eolian în provincia 
Osmaniye din estul Turciei a fost numit „Tranzacţia anului 2009 pentru par-
curi eoliene terestre din Europa”. Se estimează că parcul eolian de 135 MW va 
conduce la economii anuale de peste 300 000 tone de emisii de CO

2
.

Împrumutul BEI în valoare de 300 milioane EUR pentru proiectul belgian Be-
lwind de 165 MW privind energia eoliană marină a obţinut premiul 

pentru „Cea mai bună tranzacţie a anului în domeniul energiei”. 
Conform Project Finance, „finanţarea a creat un punct de refe-
rinţă încurajator privind continuarea tranzacţiilor europene în 
domeniul energiei eoliene marine.” În ceea ce priveşte BEI, a fost 
pentru prima dată când aceasta şi-a asumat riscul de a finan-

ţa un proiect de parc eolian marin. BEI a asigurat aproape 50% 
din finanţare.

Înaintare accelerată spre o economie 
cu emisii reduse de dioxid de carbon
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tehnologie disponibilă, sunt pregătite pentru capta-
rea dioxidului de carbon şi realizează o reducere cu 
cel puţin 20% a emisiilor de dioxid de carbon în pro-
cesul de generare a energiei.

În afara Uniunii Europene, BEI este prezentă cu o 
facilitate multianuală în valoare de 3 miliarde EUR 
pentru energie durabilă şi securitatea aprovizionării 
cu energie, în vederea finanţării de proiecte în ţările 
vecine, ţările ACP, Africa de Sud şi ţările ALA. În sco-
pul promovării energiei regenerabile şi a investiţiilor 
privind eficienţa energetică în întreprinderi şi gospo-
dării, în cooperare cu alte instituţii financiare şi Co-
misia Europeană, BEI a înfiinţat un Fond pentru efici-
enţa energetică în Europa de Sud-Est, cu utilizare în 
Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Fosta Repu-
blică Iugoslavă a Macedoniei, Kosovo (în conformi-
tate cu Rezoluţia nr. 1244 a Consiliului de Securitate 
al Organizaţiei Naţiunilor Unite), Muntenegru, Serbia 
şi Turcia. Fondul are o valoare iniţială de 95 milioane 
EUR, urmând să crească până la 400 milioane EUR în 
decurs de patru, până la cinci ani, prin atragerea de 
resurse suplimentare de la investitorii publici şi pri-
vaţi. BEI continuă să sprijine Planul solar mediterane-
an printr-o largă varietate de instrumente incluzând 

împrumuturi, participare la capital şi cvasicapital, 
precum şi prin acordarea de asistenţă tehnică pen-
tru sprijinirea pregătirii proiectelor din regiunea me-
diteraneană şi ţările ACP. În plus, banca a contribuit 
la înfiinţarea Fondului mondial pentru eficienţă ener-
getică şi energie regenerabilă, care este gestionat de 
Grupul BEI. Acest fond investeşte la nivel global, prin 
intermediul fondurilor regionale, în ţările în curs de 
dezvoltare şi economiile în tranziţie cu scopul de a 
accelera transferul, dezvoltarea şi utilizarea de tehno-
logii viabile din punct de vedere ecologic pentru re-
giunile mai sărace ale lumii. Până în prezent fondul a 
investit în fonduri din Africa de Sud şi Asia.
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În 2009, BEI a acordat 
împrumuturi de peste 
18,2 miliarde EUR pentru 
investiţii în economia ba-
zată pe cunoaştere, com-
parativ cu 12,5 miliarde 
EUR în 2008. Împrumutu-
rile au crescut an de an cu 
aproape 50% – ca rezultat 
al eforturilor concertate 
ale BEI de a creşte investi-
ţiile pentru cercetare, dez-
voltare şi inovare.

Ţinta împrumuturilor acordate de BEI este „triunghiul 
cunoaşterii”, care leagă educaţia, cercetarea şi dez-
voltarea (C-D) şi inovarea, educaţia şi C-D constitu-
ind premisele inovării. Începând din anul 2000, BEI a 
investit 86,7 miliarde EUR în economia bazată pe cu-
noaştere, care constituie cheia competitivităţii Euro-
pei şi a creşterii economice pe termen lung.

Ţinta este „triunghiul cunoaşterii”, care 
leagă educaţia, cercetarea şi dezvolta-
rea şi inovarea
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Ştiinţele vieţii reprezintă un domeniu care benefici-
ază tot mai mult de investiţii finanţate de BEI, cu îm-
prumuturi de peste 1,5 miliarde EUR, îndeosebi în 
domeniul diagnosticării cancerului, al produselor far-
maceutice avansate şi dispozitivelor medicale.

Economia bazată pe cunoaştere
Împrumuturi contractate

(milioane EUR)

2009 2000-
2009

Inovare şi infrastructură TIC 6 419 20 447

Educaţie şi formare profesională 2 530 17 951

Cercetare şi dezvoltare 8 605 45 906

Total 18 235 86 741

Investiţiile în cercetare, dezvoltare şi inovare reprezintă 
prin însăşi natura lor o chestiune de încercare şi eroa-
re, finanţarea investiţiilor de acest tip, implicând, prin 
urmare, riscuri şi satisfacţii potenţial mai mari. Pentru 
a putea sprijini acest tip de investiţii, BEI şi Comisia Eu-
ropeană au înfiinţat în 2007 Facilitatea de finanţare cu 
împărţirea riscurilor. Cu 1 miliard EUR din fondurile 
băncii şi încă 1 miliard EUR prin cel de-al 7-lea Program-
cadru pentru cercetare iniţiat de Comisie, acest meca-
nism dispune de o rezervă de capital de 2 miliarde EUR 
care îi permite băncii să acorde împrumuturi de până 
la 10 miliarde EUR pentru investiţii în cercetare, dezvol-
tare şi inovare, care implică riscuri, dar şi satisfacţii mai 
mari, în contextul unei valori adăugate mai mari, în pe-
rioada 2006-2013. În cei trei ani în care a fost disponi-
bilă ca instrument de finanţare, Facilitatea de finanţare 
cu împărţirea riscurilor a cunoscut o ascensiune foar-
te rapidă: de la împrumuturi în valoare de 0,5 miliarde 
EUR în 2007 la 1 miliard EUR în 2008 şi aproape 3 miliar-
de EUR în 2009. Sectoarele cheie au fost industria con-
strucţiilor de maşini, ştiinţele vieţii şi energia, precum şi 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

La sfârşitul anului 2008, când BEI a fost solicitată ca, în 
2009 şi 2010, să crească împrumuturile anuale cu cir-
ca 15 miliarde EUR ca răspuns la criza economică, unul 
din sectoarele care au beneficiat de această creştere 
a fost industria auto. A fost înfiinţată „Facilitatea eu-
ropeană privind transportul nepoluant”, în contextul 
unui pachet mai amplu privind energia şi schimbă-
rile climatice. Acesta este axat pe investiţii care reduc 
semnificativ emisiile de CO2 prin cercetare, dezvoltare 
şi inovare la nivelul sectorului. În cadrul acestei facili-
tăţi, BEI a acordat în 2009 împrumuturi în valoare de 
3,4 miliarde EUR pentru industria automobilelor.
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Explorând noi căi de tratare a diabetului

La spitalul Orlowski din Varşovia se testează un nou dispozitiv implantat chirur-
gical, destinat să-i ajute pe pacienţi să îşi ţină sub control diabetul şi să le permită 
să ducă o viaţă normală în ciuda bolii. „Sistemul pe care îl testăm în prezent are 
mari şanse să devină un important tratament alternativ pentru diabetul de tip 2”, 
explică profesorul Tarnowski. „Acesta evită utilizarea insulinei şi împiedică creşterea 
sau scăderea bruscă a nivelului glicemiei din sânge, complicaţii care sunt asociate 
tratamentului obişnuit al diabetului. Dacă acest studiu demonstrează funcţionali-
tatea dispozitivului pentru pacienţii noştri – şi am toată încrederea în reuşită – se va 
produce o adevărată revoluţie.”

Studierea noului tratament a fost posibilă datorită unui împrumut BEI acordat Med-
invest, un consorţiu format din cinci întreprinderi mici şi mijlocii, fiecare din ele aflată 
în fazele finale de dezvoltare a unor dispozitive medicale de excepţie cu un potenţial 
ridicat de comercializare internaţională. În cadrul proiectului Medinvest sunt tratate 
diferite boli, de la insuficienţă cardiacă cronică şi atac cerebral la diabet şi obezitate – 
toate acestea fiind afecţiuni de care suferă un număr mare de pacienţi la nivel global 
şi care presupun costuri ridicate de îngrijire medicală.

Tratamentul diabetului ocupă deja un loc de frunte în cadrul bugetelor naţionale 
pentru asistenţă medicală, reprezentând circa 8% din totalul cheltuielilor. Fiind una 
din cele mai răspândite afecţiuni, diabetul îşi păstrează caracterul pandemic. În 
special, numărul cazurilor de diabet de tipul 2 (asociat obezităţii) a crescut în mod 
dramatic de-a lungul timpului. 

Tehnologia medicală se bazează pe îmbinarea competenţelor în tehnologia de 
vârf cu practica clinică, ceea ce necesită de regulă investiţii iniţiale substanţiale 
în cercetare şi dezvoltare. Industria tehnologiei medicale este dominată de între-
prinderi mici şi mijlocii. Aceşti jucători mai mici se confruntă adesea cu dificultăţi 
privind finanţarea etapei finale costisitoare a dezvoltării produselor, precum cea 
a studiilor clinice. Facilitatea de finanţare cu împărţirea riscurilor poate fi de folos 
prin partajarea riscurilor asociate. Medinvest a fost unul din primele proiecte de 
cercetare beneficiare, împrumutul BEI de 30 milioane EUR fiind investit într-un pro-
iect cu risc mai ridicat care oferea valoare adăugată mai mare.
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ţeaua transeuropeană de transport. Împrumuturi-
le pentru sectorul aviatic au reprezentat 1,7 miliarde 
EUR. Finanţarea pentru proiecte maritime, porturi, 
terminale pentru containere şi transport fluvial, ca o 
componentă a conceptului de „autostrăzi maritime”, 
a reprezentat 1 miliard EUR. 341 milioane EUR au fost 
alocate pentru diverse investiţii, cea mai mare parte 
prin împrumuturi cadru şi prin investiţii în fonduri. În 
afara Uniunii Europene, BEI a acordat împrumuturi de 

Politica privind reţelele transeuropene urmăreşte 
sprijinirea integrării economice şi sociale şi dezvol-
tarea Uniunii Europene. Reţelele transeuropene de 
transport facilitează libertatea de mişcare a măr-
furilor şi a persoanelor şi contribuie la dezvoltarea 
 zonelor defavorizate. Acestea leagă, de asemenea, 
Uniunea Europeană de statele europene învecina-
te mai mari (statele în curs de aderare şi vecinii de la 
sud şi est). 

Transportul feroviar prezintă o importanţă tot mai 
mare pentru BEI, cumulând împrumuturi în valoare 
de 3,2 miliarde EUR. Tendinţa respectivă este ilustra-
tă de creşterea cu 32% pe care au cunoscut-o aces-
tea în 2009 comparativ cu 2008. Împrumuturile pen-
tru proiectele rutiere s-au ridicat la 4,5 miliarde EUR 
din totalul finanţărilor efectuate în 2009 pentru re-

Reţele transeuropene (RTE) de 
transport pentru Europa

În 2009, BEI a acordat împrumuturi în valoare de 11,9 miliarde EUR pentru re-
ţelele transeuropene de transport şi coridoarele de transport importante, cu 
20% mai mult faţă de 2008. De-a lungul timpului, BEI a fost o sursă majoră de 
finanţare pentru reţele de transport importante, de calitate superioară. Dată 
fiind nevoia continuă de investiţii în proiectele majore de infrastructură din 
Uniune, BEI s-a angajat să asigure cel puţin 75 miliarde EUR pentru proiectele 
de transport transeuropene în perioada 2004-2013. La sfârşitul anului 2009 
contribuţia băncii se ridica la 52 miliarde EUR.

Reţelele transeuropene de transport fa-
cilitează libertatea de mişcare a măr-
furilor şi a persoanelor şi contribuie la 
dezvoltarea zonelor defavorizate
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1,2 miliarde EUR, sprijinind proiecte feroviare şi rutie-
re din Muntenegru, Maroc, Serbia, Tunisia şi Turcia.

Parteneriatele public-private (PPP) joacă un rol im-
portant în investiţiile din reţelele de transport. În 
2009, proiectele PPP au reprezentat 9% din împru-
muturile BEI pentru transporturi. Banca dispune de o 
vastă experienţă şi competenţă în domeniul finanţă-
rilor PPP-urilor, motiv pentru care Comisia Europea-
nă şi statele membre UE i-au încredinţat sarcina de a 
înfiinţa Centrul European de Expertiză în domeniul 
PPP-urilor. Acest centru are rolul de a facilita schim-
bul eficient de experienţă şi al celor mai bune prac-
tici privind parteneriatele public-private şi de a oferi 
sprijin în pregătirea proiectelor, precum şi servicii de 
consiliere promotorilor publici de proiecte prioritare 
privind transportul transeuropean. 

Pe lângă înfiinţarea Centrului European de Experti-
ză în domeniul PPP-urilor, BEI continuă să coopereze 
strâns cu coordonatorii UE, Comisia Europeană, sta-
tele membre ale UE, asociaţiile profesionale şi sec-
torul bancar pentru a accelera, acolo unde este posi-
bil, lansarea şi finanţarea proiectelor RTE. Cooperarea 
BEI-Comisie implică eforturi de dirijare a resurselor 

Reţele transeuropene 
(2005-2009: 53 miliarde EUR) (milioane EUR)
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din fondurile structurale şi din Fondul de Coeziune 
către proiectele privind reţelele transeuropene, în 
special cele din statele membre din Europa Centrală 
şi Europa de Est, şi vizează punerea în practică a sis-
temelor europene de gestionare a traficului feroviar  
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Sprijinirea dezvoltării porţii de sud a Europei: portul Barcelona  

Relaţia veche (de 20 de ani) dintre BEI şi autoritatea portuară Barcelona (Autoridad 
Portuaria de Barcelona – APB) este un bun exemplu privind modul în care o coope-
rare bazată pe încredere reciprocă şi dialog constructiv poate constitui fundamentul 
pentru reuşita dezvoltării infrastructurii unui important port. Beneficiind de sprijin fi-
nanciar stabil din partea BEI şi de o planificare strategică înţeleaptă, de-a lungul ani-
lor în cel mai mare port al Cataloniei s-a construit o infrastructură impresionantă, 
contribuind la consolidarea rolului Barcelonei ca important nod logistic internaţio-
nal în regiunea mediteraneană.

Având statut de port maritim internaţional în cadrul reţelei transeuropene de trans-
port şi fiind specializat în transportul de mărfuri generale şi de bunuri cu valoare 
adăugată mare, portul se numără printre cele mai mari din bazinul mediteranean, 
reprezentând circa 77% din comerţul exterior maritim al Cataloniei şi 23% din cel al 
Spaniei. Caracterul transeuropean al portului este confirmat şi de puternicele conexi-
uni intermodale la principalele artere rutiere şi feroviare şi de situarea acestuia în ve-
cinătatea aeroportului Barcelona.

Ca răspuns la creşterea masivă a traficului de mărfuri generale din ultimii zece ani, por-
tul a suferit extinderi importante pentru a i se ajusta capacitatea şi pentru a-şi conso-
lida poziţia competitivă, îndeosebi pe piaţa transporturilor navale din bazinul medite-
ranean. În acest sens, de-a lungul anilor BEI a acordat APB finanţare pe termen lung 
adaptată la cerinţele impuse de infrastructura portului, la sfârşitul anului 2009 volu-
mul împrumuturilor contractate ajungând la circa 539 milioane EUR. 

Cel mai recent pachet financiar contractat în 2009 va acoperi investiţii care urmea-
ză a se realiza până în 2012, incluzând a doua etapă a terminalului Catalunya, ex-
tinderea mai multor dotări (transportul maritim în containere, transportul maritim 
general şi cel pe distanţe scurte) la cheiul Sud şi cheiul Adosado şi modernizarea ge-
nerală a conexiunilor intermodale (rutiere/feroviare), pentru a permite portului să 
facă faţă creşterii anticipate a traficului în puternicul hinterland al Barcelonei. Re-
laţia cu APB constituie un element de referinţă pozitiv pentru contribuţia băncii la 
modernizarea strategică a porturilor spaniole.
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în anumite coridoare de transport de marfă, precum 
şi programul de cercetare privind managementul tra-
ficului aerian în cerul unic european.

BEI a contribuit, de asemenea, la înfiinţarea Instru-
mentului de garantare a împrumuturilor pentru 
proiecte privind reţelele transeuropene de trans-
port. Noul instrument financiar acoperă riscurile 
privind veniturile obţinute din trafic în primele faze 
critice de exploatare a proiectului. Acesta este un in-
strument conceput special pentru a permite partici-
parea mai largă a sectorului privat la proiectele RTE 
expuse riscului privind volumul traficului. Tranzacţia 
din 2009 pentru autostrada A5 dintre Baden-Baden şi 
Offenburg din Germania, semnată în plină criză finan-
ciară, a reprezentat o realizare de excepţie, atrăgând 
întreaga pleiadă de produse BEI (împrumut privilegi-
at, împrumut subordonat şi participare la capital prin 
Fondul Meridiam, în care BEI deţine o cotă).

În 2009, BEI a înfiinţat, de asemenea, Fondul pentru 
infrastructură Marguerite, împreună cu cinci insti-
tuţii financiare europene importante1. Cu un capi-
tal iniţial de 600 milioane EUR, fondul este prevăzut 
a ajunge la 1,5 miliarde EUR până la închiderea fina-
lă din 2011. Fondul este conceput special pentru a 
acţiona ca un catalizator pentru investiţiile în infra-
structură care pun în aplicare politicile UE în dome-
niul schimbărilor climatice, al securităţii energetice şi 
al reţelelor transeuropene. Fondul trebuie să serveas-
că drept model pentru înfiinţarea de fonduri similare 
în UE, îmbinând principiul bazat pe piaţă al rentabili-
tăţii investiţiei cu respectarea obiectivelor politicilor 
publice.

1  Caisse des Dépôts et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti, Kreditan-
stalt für Wiederaufbau, Instituto de Crédito Oficial şi Powszechna Kasa 
Oszędności.

Relaţia cu APB constituie un element 
de referinţă pozitiv pentru contribu-
ţia băncii la modernizarea strategică a 
porturilor spaniole



Raport privind activitatea şi responsabilitatea corporativă38Grupul BEI

În 2009 a fost lansată o evaluare intermediară a activi-
tăţilor băncii în afara Uniunii Europene, planificată la 
mijlocul mandatului, cu o acţiune de evaluare inde-
pendentă întreprinsă de un „Comitet al înţelepţilor”, 
condus de Michel Camdessus, fost director general al 
FMI. Raportul comitetului, publicat în februarie 2010, 
va servi drept punct de plecare pentru o propunere a 
Comisiei Europene şi ulterior o decizie comună a Par-
lamentului European şi a Consiliului.

Acordul de la Cotonou, care stabileşte orientările relaţii-
lor BEI cu ţările ACP, este, de asemenea, supus unei eva-
luări. Astfel de analize au loc o dată la cinci ani. Conclu-
ziile vor fi prezentate înainte de sfârşitul anului 2010.

BEI acordă împrumuturi şi garanţii în ţările candida-
te (Croaţia, Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Ma-
cedoniei – FYROM) şi în ţările potenţial candidate  
(Albania, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru,  Serbia 
şi Kosovo (în conformitate cu Rezoluţia nr. 1244 a 
Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor 
Unite)). Baza activităţilor băncii este mandatul de îm-
prumuturi externe acordat de Uniunea Europeană şi 
propria Facilitate de preaderare. BEI este cea mai im-
portantă instituţie financiară internaţională care îşi 
desfăşoară activitatea în Europa de Sud-Est.

În 2009, noile împrumuturi BEI din Turcia au totalizat 
2,6 miliarde EUR, volum similar celui al maximului din 
2008. Nivelul ridicat al activităţii s-a datorat în principal 
nevoii de a contracara criza financiară mondială şi im-
pactul acesteia. În ultimii doi ani, BEI a reacţionat rapid 
pentru a sprijini economia Turciei prin creşterea îm-
prumuturilor – un volum suplimentar de 500 milioane 
EUR/an peste nivelul „normal” de circa 2 miliarde EUR – 
şi în special prin consolidarea sectorului IMM-urilor din 

Un important actor financiar în afara 
graniţelor UE

Cu investiţii externe de 8,6 miliarde EUR, BEI oferă sprijin financiar sem-
nificativ şi proiectelor din afara Uniunii Europene. Majoritatea opera-
ţiunilor sale de finanţare în afara Uniunii Europene se desfăşoară cu o 
garanţie bugetară a UE, aşa-numitul „mandat extern”, care îi stabileşte 
obiectivele operaţiunilor din diferite regiuni ale lumii.
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  Ţări candidate şi potenţial candidate

  Ţări mediteraneene

  Ţări partenere de la est

  State din Africa, zona Caraibelor, Pacific, ţări şi teritorii de 
peste mări (TTPM) şi Africa de Sud

  America Latină şi Asia

  Ţări din Asia Centrală

2  Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Kosovo (în conformitate cu Rezoluţia nr. 1244 a Consiliului de 
Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite), Muntenegru şi Serbia.

ţară, pentru care s-au alocat în 2009 1,5 miliarde EUR 
sub formă de împrumuturi către bănci intermediare.

Valoarea totală a împrumuturilor BEI în Balcanii de 
Vest2 a atins un nivel fără precedent, de aproape 
1,7 miliarde EUR în 2009, cu un volum total al îm-
prumuturilor începând din 2005 de 4,3 miliarde EUR. 
Serbia a fost principalul beneficiar al finanţărilor BEI 

din Balcanii de Vest de când banca a redevenit activă 
în zonă, în 2001. Suma de 897 milioane EUR acordată 
sub formă de împrumuturi în 2009 a stabilit un nou 
record în această ţară. O mare parte din fonduri a fost 
pentru finalizarea reţelelor transeuropene.

Pe măsură ce se conturează Uniunea pentru Medite-
rana, BEI îşi intensifică sprijinul pentru ţările partenere 

Ţări candidate şi ţări potenţial candidate

Împrumuturi acordate în 2009 Total
(milioane EUR)

Turcia 2 648
Serbia 897
Croaţia 415
Bosnia şi Herţegovina 153
Muntenegru 111
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 103
Albania 13

Total 4 340
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din regiune prin FEMIP, Facilitatea euro-mediteranea-
nă pentru investiţii şi parteneriat, vehiculul financiar al 
băncii în bazinul mediteranean. Prin creşterea volumu-
lui activităţii până la un nivel fără precedent, de 1,6 mi-
liarde EUR în 2009, FEMIP a confirmat pentru partenerii 
săi mediteraneeni capacitatea de a-i sprijini în moder-
nizarea politicilor lor publice în faţa crizei economice 
globale, consolidându-şi poziţia de lider al investiţiilor 
pentru dezvoltare din bazinul mediteranean. 

În 2009, au fost alocate împrumuturi FEMIP pentru fi-
nanţarea a 19 proiecte de anvergură şi pentru sprijini-
rea IMM-urilor şi a microfinanţării. De la crearea sa, în 
octombrie 2002, FEMIP a furnizat mai mult de 10 mili-
arde EUR pentru a sprijini modernizarea ţărilor partene-
re mediteraneene şi pentru a contribui la crearea şi păs-
trarea locurilor de muncă din regiune. Întreprinderile 

private au primit aproape 60% din finanţările FEMIP în 
ceea ce priveşte numărul împrumuturilor contractate şi 
mai mult de 40% din suma acordată. Pe lângă creşterea 
împrumuturilor, activitatea FEMIP a generat o însemna-
tă valoare adăugată, în special prin încheierea de acor-
duri de finanţare complexe (parteneriate public-priva-
te, finanţare de proiecte, operaţiuni cu risc mai mare 
decât cel acceptat în mod normal de bancă). Sinergii-
le cu instituţiile financiare partenere s-au îmbunătăţit, 
după cum se vede din amploarea operaţiunilor de co-
finanţare, care au totalizat mai mult de 1,1 miliarde EUR 
(aproape 70% din operaţiunile contractate în 2009).

În strânsă cooperare cu BERD, banca finanţează, de 
asemenea, proiecte în ţările partenere de la est – Ar-
menia, Azerbaidjan, Belarus (sub rezerva unui viitor 
acord al Consiliului şi Parlamentului), Georgia, Mol-

Ţări mediteraneene

Împrumuturi acordate în 2009 Total
(milioane EUR)

din care 
capital de risc

Maroc  540
Tunisia  434
Iordania  166
Siria  155
Egipt  122 2
Israel  82
Liban  70
Regional  25  25

Total 1 593  27
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ACP din resursele proprii ale băncii în 2009, faţă de 
225 milioane EUR în 2008. În cadrul unui mandat se-
parat, banca a acordat împrumuturi în valoare de 280 
milioane EUR pentru proiecte din Republica Africa de 
Sud, faţă de 203 milioane EUR în 2008.

Tulburările financiare globale au întrerupt creşterea eco-
nomică în majoritatea ţărilor ACP. Din acest motiv spriji-
nul pentru sectorul privat rămâne esenţial. Răspunzând 
provocărilor crizei economice din întreaga lume, BEI a 
crescut împrumuturile acordate, pentru a reda încrede-
rea şi pentru a asigura baza creşterii viitoare.

În cadrul mandatului actual, BEI poate acorda împru-
muturi de până la 3,8 miliarde EUR în America Latină 

dova, Rusia şi Ucraina – în cadrul unui mandat de 
3,7 miliarde EUR sub formă de împrumuturi în peri-
oada 2007-2013. Accentul se pune pe proiecte de 
mare interes pentru UE în domeniul transporturilor 
(coridoare în reţelele transeuropene), energiei, tele-
comunicaţiilor şi mediului. Pe lângă mandatul UE, BEI 
a înfiinţat propria Facilitate pentru partenerii de la 
est, în valoare de 1,5 miliarde EUR pentru împrumu-
turi şi garanţii, în scopul efectuării de investiţii ale UE 
în aceste ţări pe propriul risc.

Implicarea BEI în statele din Africa, zona Caraibelor 
şi Pacific şi în teritoriile de peste mări se concentrea-
ză asupra activităţilor care sprijină iniţiativele din sec-
torul privat şi promovează creşterea economică, adu-
când beneficii comunităţii şi regiunii în ansamblul 
ei. Proiectele din sectorul public sunt sprijinite dacă 
sunt de importanţă crucială pentru dezvoltarea sec-
torului privat şi pentru crearea unui mediu de afaceri 
competitiv. Proiectele sunt selectate pentru a aduce 
beneficii economice, sociale şi ecologice durabile.

Finanţarea pentru operaţiunile BEI se asigură din bu-
getele statelor membre ale UE prin Facilitatea pentru 
investiţii, alături de împrumuturi din resursele băn-
cii pe propriul său risc. Împrumuturile contractate în 
cadrul Facilităţii pentru investiţii au crescut de la 336 
milioane EUR în 2008 la 450 milioane EUR in 2009. 
Încă 413 milioane EUR s-au alocat pentru proiecte 

State din Africa, zona Caraibelor, Pacific, ţări şi teritorii de peste mări (TTPM) şi Africa de Sud

Împrumuturi acordate în 2009 Total
(milioane EUR)

Din care 
capital de risc

Africa 625 222
 Meridională şi Oceanul Indian 180  5
 de Vest 137  105
 de Est 133  6
 Centrală şi Ecuatorială 99  30
 Multiregional 76  76
Zona Caraibelor 64  43
Pacific 23  7
Regional ACP 178  178
TTPM 10

ACP-TTPM 863 450
AFRICA DE SUD  280 –
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şi Asia în perioada 2007-2013. Împrumuturile băncii 
în ţările ALA fac parte din strategia UE privind coope-
rarea economică cu aceste regiuni. Aceasta vizează 
sprijinirea prezenţei UE prin investiţii străine directe 
şi transfer de tehnologie şi know-how, dar şi proiecte 
de protecţie a mediului (inclusiv privind schimbări-
le climatice) şi proiecte care contribuie la securitatea 
energetică a Uniunii Europene. În 2009, BEI a acordat 
împrumuturi în valoare de 1 288 milioane EUR în Asia 
şi America Latină, aproape de trei ori mai mult faţă 
de valoarea împrumuturilor din 2008 (469 milioane 

EUR). Investiţiile din Asia au reprezentat aproximativ 
466 milioane EUR, în timp ce împrumuturile din Ame-
rica Latină s-au ridicat la circa 823 milioane EUR.

Dintre ţările din Asia Centrală eligibile pentru finan-
ţare BEI (Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkme-
nistan şi Uzbekistan), Republica Tadjikistan a fost pri-
ma care a semnat un acord cadru în 2009. Ca bază 
pentru împrumuturile viitoare ale BEI în această ţară, 
acesta pune accentul pe proiectele energetice majo-
re, precum şi pe investiţii în protecţia mediului.

America Latină şi Asia

Împrumuturi acordate în 2009 Total
(milioane EUR)

America Latină 823
Panama 538
Argentina 170
Columbia 100
Nicaragua 15
Asia 466
Vietnam 147
China 119
Pakistan 100
India 100

Total 1 288
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Proiectul din domeniul mineritului din Mozambic finanţat de BEI câştigă în 2009 pre-
miul socioeconomic şi premiul pentru responsabilitatea socială corporativă.

Proiectele privind industria extractivă şi mineritul sunt adesea complexe şi dificile. Dar ele pot fi, de aseme-
nea, modalităţi ideale de a adăuga valoare resurselor naturale indigene, crescând încasările din exporturi şi 
generând venituri fiscale pentru ţările unde sunt situate, prin redevenţe şi impozite pe profit. Pentru a asigura 
o transparenţă crescută privind plăţile efectuate şi veniturile încasate, BEI sprijină activ Iniţiativa pentru trans-
parenţă în industriile extractive (ITIE). Banca promovează iniţiativa ITIE pe lângă debitorii săi şi-i încurajează 
să adopte principiile ITIE pentru raportarea şi publicarea veniturilor industriei extractive.

În unele ţări, în special în Africa, zona Caraibelor şi Pacific, resursele minerale reprezintă cele mai bune mijloace 
disponibile pentru dezvoltarea economică. În plus, proiectele din acest sector pot crea locuri de muncă perma-
nente directe şi indirecte şi asigură formare profesională, contribuind la calificarea forţei de muncă locale. 

În acest sens, BEI a salutat anunţul cu privire la unul din proiectele din minerit finanţate de bancă, mina 
Moma Titanium din nordul Mozambicului, care a câştigat recent două premii importante: socioeconomic şi 
pentru responsabilitatea socială corporativă (RSC). În septembrie 2009, Kenmare Resources plc, proprietar şi 
operator al minei Moma Titanium, a câştigat Premiul preşedintelui pentru cel mai bun program RSC interna-
ţional, acordat de Camera de Comerţ a Irlandei în asociere cu Departamentul Guvernamental de Probleme 
Comunitare, pentru Asociaţia pentru Dezvoltare Kenmare Moma (KMDA). Apoi, în octombrie 2009, KMDA a 
mai câştigat un premiu prestigios pentru activităţile de dezvoltare socială şi economică a comunităţilor din 
vecinătatea minei. Premiul socioeconomic Nedbank a fost acordat de un comitet de arbitri independenţi 
şi experţi în urma unui interviu şi a unei vizite de trei zile la faţa locului pentru a analiza activitatea KMDA 
şi pentru a se întâlni cu beneficiarii proiectului. Nedbank a apreciat în mod special faptul că activitatea de 
dezvoltare a KMDA a început înaintea celei de minerit şi că asociaţia are o viziune strategică generală, „o 
abordare de jos în sus”, precum şi parteneriate strânse cu organizaţii locale neguvernamentale şi organisme 
guvernamentale.

Scopul KMDA, care a fost înfiinţată de Kenmare în 2004, este de a consolida dezvoltarea socio-economică 
a comunităţilor din vecinătatea minei Moma, cu o populaţie de circa 10 000 oameni. Cu sprijinul instituţii-
lor partenere locale şi internaţionale, KMDA a înfiinţat firme mici producătoare de ouă, pui şi legume, care 
aduc venituri de 150 000 USD pe an în şase sate. În plus, KMDA a înfiinţat şi o clinică mobilă cu un medic 
generalist şi un dentist, a introdus proiecte privind securitatea alimentară şi HIV/sănătatea, a construit pa-
tru şcoli noi, a pus la punct un sistem de economisire şi creditare, a montat pompe de apă şi a iniţiat o ligă 
de fotbal. Chiar dacă mai sunt încă multe de făcut, nu există nicio familie din zonă care să nu fi beneficiat 
într-un fel sau altul de programul KMDA. Până acum, mai mult de 200 de oameni au beneficiat direct de 
pe urma diferitelor activităţi sociale. Oamenii implicaţi în activităţile generatoare de venit ale KDMA câşti-
gă mai mult decât salariul minim plătit în Mozambic, iar angajaţii minei sunt plătiţi cu mult peste salariul 
mediu naţional. 

BEI a finanţat proiectul Moma Titanium în 2004 şi 2005 cu împrumuturi care au totalizat aproape 58 milioa-
ne EUR în cadrul Facilităţii pentru investiţii create la vremea respectivă.

Mina Moma Titanium a câştigat două 
premii importante: socioeconomic 
şi pentru responsabilitatea socială 
corporativă
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Obţinerea acestor rezultate în condiţiile unei pieţe 
extrem de volatile s-a datorat strategiei de finanţare 
flexibile şi echilibrate a băncii. Această strategie se 
caracterizează prin atenţia constantă acordată struc-
turii schimbătoare a cererii de pe piaţă, în condiţiile 
menţinerii emisiunilor de referinţă şi diversificării sur-
selor de finanţare.

La începutul anului 2009, pieţele emanau atmosfera 
sumbră, aproape de colaps, caracteristică perioadei 
de la mijlocul lunii octombrie până la sfârşitul anu-
lui 2008. În plus, la început exista o puternică incer-
titudine privind oferta şi cererea de obligaţiuni de pe 
segmentul de piaţă al BEI, apoi fiind elaborate în mod 
neaşteptat planurile guvernamentale de redresare, 
cu necesităţile de împrumut aferente. Aceste condiţii 
de pe piaţă au dus la reevaluarea drastică a preţurilor 
tuturor activelor. Pe parcursul anului, condiţiile pieţei 
s-au îmbunătăţit semnificativ, dar volatilitatea şi in-
certitudinea continuă să prezinte un nivel ridicat.

Rezultatele BEI privind mobilizarea 
de fonduri în 2009

BEI mobilizează majoritatea resurselor necesare pentru împru-
muturi de pe pieţele de capital internaţionale, de unde colec-
tează fonduri pe termen lung prin emisiuni obligatare. Banca 
se numără printre emitenţii de marcă de pe pieţele globale de 
obligaţiuni şi a crescut volumul finanţărilor sale cu 33%, până 
la 79,4 miliarde EUR în 2009, prin peste 260 de tranzacţii. Acest 
fapt i-a permis să crească împrumuturile acordate în contextul 
programului de redresare a Uniunii Europene.

BEI se numără printre emitenţii de mar-
că de pe pieţele globale de obligaţiuni
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emisă în septembrie 2009. Tranzacţiile individualiza-
te au atins, de asemenea, un volum ridicat, respectiv 
5 miliarde USD. 

Mobilizările de sume în alte monede au fost efectu-
ate de bancă pe fondul unei aversiuni drastice faţă 
de risc în rândul investitorilor, fapt care a condus la 
închiderea a numeroase pieţe valutare emergen-
te în cea mai mare parte a primei jumătăţi a anului. 
Prin urmare, nu este lipsit de însemnătate faptul că 
BEI a realizat o creştere cu 11% a volumului mobili-
zat în alte monede, până la 9,2 miliarde EUR. Banca a 
lansat emisiuni în 16 monede „neprincipale” în 2009 
(plus realul brazilian, cedi Ghana şi kwacha zambia-
nă în format sintetic) reprezentând aproape 12% din 
programul total de finanţare. Emisiunile în dolari aus-
tralieni, franci elveţieni şi yeni japonezi au adus cele 
mai mari volume. 

Banca a reuşit să suscite interesul investitorilor cu 
responsabilitate socială, îndeosebi prin emisiunea 
de noi obligaţiuni de sensibilizare la problemele cli-
matice pe piaţa suedeză. Principala caracteristică a 
acestor obligaţiuni constă în faptul că sumele înca-
sate sunt destinate pentru proiectele finanţate de 
BEI în domeniul energiei regenerabile şi al eficienţei 
energetice. La sfârşitul anului 2009, au fost deja văr-
sate sume substanţiale din încasările obţinute pentru 
noile obligaţiuni.

În 2009, au fost mobilizate 70,2 miliarde EUR în cele 
trei monede principale (EUR, GBP, USD) ale băncii.

Pe piaţa euro au fost mobilizate 43,2 miliarde EUR, 
respectiv mai mult de jumătate, înregistrându-se o 
creştere substanţială faţă de 2008 (16,8 miliarde EUR 
sau 28,2% din total). Emisiunile de obligaţiuni de refe-
rinţă pentru zona euro (EARN) au avut o pondere ma-
joritară în cadrul acestei sume (32,1 miliarde EUR). Pe 
segmentul emisiunilor cu orientare specifică şi struc-
turate, a avut loc o creştere puternică a volumului, 
până la 11 miliarde EUR. În cadrul efortului sistema-
tic de a-şi diversifica în continuare sursele de finan-
ţare şi baza de investitori, BEI a accesat pentru prima 
dată piaţa germană pentru bilete la ordin exprimate 
în EUR (Schuldscheine) şi obligaţiuni nominale (Na-
mensschuldverschreibungen), mobilizând 2,7 miliar-
de EUR. De asemenea, banca a lansat „obligaţiuni co-
operatiste cu rată variabilă”, în valoare de 4,5 miliarde 
EUR, pentru prima dată cu sindicate formate în între-
gime din bănci europene din sectorul băncilor coo-
peratiste, populare şi de economii.

Au fost mobilizate 5,8 miliarde GBP în 2009 şi, în ciu-
da volumului redus al emisiunilor, BEI a continuat să 
fie cel mai mare emitent neguvernamental de obli-
gaţiuni în lire sterline. Banca a reuşit să lanseze mai 
multe tranzacţii de referinţă neobişnuit de mari. Pri-
ma a fost noua emisiune în valoare de 1 miliard GBP, 
cea mai mare emisiune în GBP cu dobândă fixă lan-
sată vreodată de bancă într-o singură tranşă, în fe-
bruarie. A fost urmată în iunie de o altă emisiune cu 
dobândă fixă excepţional de mare, în valoare de 600 
milioane GBP, cu o scadenţă de 20 de ani.

Pe piaţa dolarului SUA, pe parcursul anului au fost 
mobilizate 28 miliarde USD. Între acestea se numără 
cinci emisiuni de referinţă în format global cu dobân-
dă fixă şi o emisiune cu rată variabilă. Odată cu redre-
sarea pieţelor, începând din trimestrul doi încoace, 
costurile finanţării au scăzut în emisiunile succesive. 
Programul emisiunilor de referinţă în USD a culminat 
cu cea mai mare emisiune de obligaţiuni USD în for-
mat global efectuată vreodată de bancă – o emisiu-
ne în valoare de 5 miliarde USD cu scadenţă de 3 ani, 



Guvernarea corporativă
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talul împrumuturilor acordate de BEI în 2010, urmând 
să crească la 22% în 2011 şi la 25% în 2012.

Cea mai recentă iniţiativă, care plasează BEI pe pri-
mul loc din acest punct de vedere, constă în evalu-
area emisiilor de gaze cu efect de seră generate de 
proiectele finanţate de bancă, în scopul măsurării 
amprentei de carbon a BEI. BEI conlucrează strâns cu 
alte instituţii financiare internaţionale (IFI-uri) pentru 
schimb de informaţii şi bune practici.

Aşa cum standardele de mediu au rolul de a proteja 
şi de a îmbunătăţi calitatea mediului natural şi a me-
diului construit, standardele sociale au rolul de a pro-
teja drepturile şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii oa-
menilor afectaţi de proiectele finanţate de BEI şi de a 
promova bunăstarea individului, incluziunea socială 
şi comunităţile durabile.

BEI restricţionează finanţarea la proiectele care res-
pectă drepturile omului şi care corespund standar-
delor sociale ale BEI, bazate pe principiile din Car-
ta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi 
pe bunele practici internaţionale. Drepturile omu-
lui constituie un subiect cuprinzător şi care se bucu-
ră de atenţie sporită din partea publicului, inclusiv a 
acelor grupuri de sensibilizare care se concentrează 
asupra instituţiilor financiare internaţionale, precum 

BEI promovează responsabilitatea corporativă prin 
modul în care îşi îndeplineşte misiunea şi prin sis-
temul intern de management. Aceasta recunoaş-
te impactul său direct asupra clienţilor, furnizorilor 
şi angajaţilor, precum şi impactul clădirilor sale asu-
pra mediului. Banca este conştientă de posibilul im-
pact al deciziilor sale privind investiţiile şi de modul 
în care acestea afectează provocările globale cu care 
se confruntă societatea noastră. Prin urmare, criteriile 
de mediu şi cele sociale constituie un element impor-
tant în toate proiectele finanţate de BEI. 

 

Deoarece combaterea schimbărilor climatice este 
un obiectiv tot mai important în cadrul operaţiuni-
lor sale, BEI a decis să creeze un indicator nou privind 
schimbările climatice, care a fost inclus în planul ope-
raţional al băncii pentru 2010-2012. Acesta va permi-
te băncii să prezinte într-o manieră obiectivă proiec-
tele care susţin atenuarea schimbărilor climatice şi 
adaptarea la acestea, prin măsurarea volumului îm-
prumuturilor contractate pentru proiecte care con-
tribuie la combaterea schimbărilor climatice. Nivelul 
stabilit a fi atins de împrumuturile destinate proiecte-
lor privind schimbările climatice este de 20% din to-

BEI consideră responsabilitatea corporativă şi dezvoltarea durabilă ca fiind practici comer-
ciale solide, menite să asigure un echilibru între creşterea economică, bunăstarea socială şi 
protecţia mediului. Pentru a veni în contact cu societatea la toate nivelurile, pe lângă acţiu-
nile pe care trebuie să le desfăşoare în conformitate cu cerinţele legale, BEI întreprinde acţi-
uni voluntare adaptându-şi continuu politicile, standardele şi procedurile.

Un indicator nou privind schimbările 
climatice va permite băncii să prezin-
te într-o manieră obiectivă proiectele 
care susţin atenuarea schimbărilor cli-
matice şi adaptarea la acestea

Banca doreşte să contribuie la elabo-
rarea celor mai bune practici privind 
drepturile omului

Responsabilitatea corporativă la BEI
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Banca Europeană de Investiţii. Societatea civilă, co-
munităţile locale şi populaţiile indigene au solicitat 
BEI şi altor instituţii financiare, în repetate rânduri, şi 
pe bună dreptate, să ţină cont de drepturile omului 
şi de problemele de mediu. BEI a instituit un meca-
nism intern pentru tratarea plângerilor, iar dacă nu 
este mulţumită de modul în care a fost tratată plân-
gerea în cadrul BEI, partea vătămată poate merge 
mai departe, depunând o plângere împotriva băncii 
la Ombudsmanul European. În acest sens, BEI este 

Noua clădire a BEI a primit calificativul 
„excelent” pentru acreditările sale în 
materie de mediu

unică între instituţiile financiare internaţionale. Ban-
ca doreşte să contribuie la elaborarea celor mai bune 
practici privind drepturile omului. De aceea, organi-
zează în 2010 o serie de seminarii internaţionale pe 
tema raporturilor dintre afaceri şi drepturile omului, 
pentru a afla opiniile principalelor grupuri interesate, 
în special cu privire la implicaţiile verificării prealabi-
le a activităţilor de investiţii de anvergură, precum şi 
cu privire la mecanismele de tratare a plângerilor şi 
de soluţionare a litigiilor legate de chestiuni privind 
drepturile omului.

BEI este foarte conştientă de propria amprentă eco-
logică. Între noile măsuri se numără stimulentele 
pentru personal, în scopul utilizării transportului pu-
blic în detrimentul celui privat, şi un sistem de mana-
gement de mediu (SMM) care să aibă în vedere îmbu-
nătăţirea continuă.

Sprijinind măsurile de protecţie a mediului şi de re-
ducere a emisiilor de CO2, în 2009 BEI a semnat un 
contract cu autorităţile locale din Luxemburg pentru 
ca personalul băncii să beneficieze gratuit de trans-
port cu autobuzul în reţeaua de transport din oraşul 
Luxemburg. Se estimează că dacă ar creşte cu 10% 
procentul personalului care foloseşte în mod regulat 
mijloacele de transport în comun, emisiile de CO2 s-ar 
reduce cu 170 de tone anual.

În 2009, cantitatea totală a emisiilor de CO2 care 
au rezultat din activitatea băncii a fost estimată la 
16 576 tone, din care 94% au provenit din mobilita-
te şi 6% din energie, deşeuri şi din consumul de hâr-
tie. S-a înregistrat astfel o reducere cu 16% a emisiilor 
faţă de 2008.

Noua clădire a BEI din Luxemburg, în cartierul Kir-
chberg, inaugurată în 2008, este bine-cunoscută 
pentru durabilitatea economică şi eficienţa energe-
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carbon a băncii, prin reducerea deplasării personalu-
lui şi prin reducerea consumului de energie.

În 2009, condiţiile privind munca la distanţă au de-
venit mai flexibile, îndeosebi prin introducerea posi-
bilităţii de a apela la această metodă atât în mod re-
gulat, cât şi ocazional. Alte îmbunătăţiri se referă la 
posibilitatea de a distribui orele de lucru pe parcursul 
întregului an, mai multă flexibilitate privind interva-
lul de timp în care personalul trebuie să fie prezent 
(care poate fi acum convenit în mod individualizat  
între angajaţi şi şefii direcţi), precum şi  flexibilitate 
mai mare privind utilizarea orelor suplimentare 
acumulate.

2009 a cunoscut încheierea negocierilor cu reprezen-
tanţii personalului privind îmbunătăţirea sistemului 
de pensii pentru personal. Acordul convenit cu repre-
zentanţii personalului marchează un pas însemnat, 
întrucât acesta nu cuprinde numai sistemul de pensii, 
ci şi măsuri suplimentare menite să asigure un nivel 
ridicat de protecţie pentru personal.

În fine, în 2009 a avut loc o revizuire a reglementări-
lor privind incapacitatea de muncă temporară şi/sau 
parţială. Această abordare nouă asigură flexibilitate 
mai mare în tratarea diverselor situaţii de ordin medi-
cal. O analiză privind modul de aplicare a acestor re-
glementări se va efectua pe parcursul anului 2013, în 
consultare cu reprezentanţii personalului.

tică. Clădirea a fost certificată în conformitate cu Co-
dul pentru clădiri durabile prin BREEAM. Metoda eva-
luării de mediu BRE (BREEAM) este metoda cea mai 
avansată şi cea mai folosită pentru clădiri în lume. 
Aceasta defineşte standardul pentru cele mai bune 
practici de proiectare durabilă şi a devenit măsura 
de facto pentru descrierea performanţei ecologice a 
unei clădiri, în acest sens, noua clădire a BEI primind 
calificativul „excelent” pentru acreditările sale în ma-
terie de mediu.

BEI adoptă atitudinea unui angajator responsabil  
pentru a permite dezvoltarea potenţialului persona-
lului. Politicile şi procedurile băncii privind resursele 
umane reflectă cele mai bune practici şi respectă ce-
rinţele legislaţiei aflate în permanentă evoluţie.

În 2009, Departamentul de resurse umane a continu-
at să lucreze la punerea în aplicare a strategiei pentru 
diversitate, care a fost adoptată în 2008, în prezent fi-
ind complet integrată în strategia băncii privind re-
sursele umane. Strategia pentru diversitate este con-
siderată esenţială în asigurarea succesului băncii.

Pe lângă promovarea diversităţii din punct de vede-
re numeric, banca doreşte să promoveze conceptul 
de incluziune la locul de muncă pentru întregul per-
sonal. „Incluziune” înseamnă aprecierea contribuţiei 
unice pe care o aduce fiecare angajat comunităţii în 
care acesta îşi desfăşoară activitatea. Oamenii îşi pun 
în valoare întregul potenţial atunci când lucrează în-
tr-un climat bazat pe respect şi încredere, bucurân-
du-se de maximum de flexibilitate şi autonomie în 
desfăşurarea activităţii, fiind în acelaşi timp dedicaţi 
realizării obiectivelor convenite.  

BEI are o abordare flexibilă în ceea ce priveşte timpul 
de lucru. Pentru a înlesni asigurarea unui echilibru 
mai bun între nevoile profesionale şi cele personale 
şi adaptarea la un mediu de lucru în continuă schim-
bare, în 2009 a crescut gradul de flexibilitate, cu sco-
pul de a susţine strategia pentru diversitate a BEI şi 
de a asigura un mediu de lucru favorabil incluziunii. 
În plus, flexibilitatea programului de lucru poate con-
tribui în mod semnificativ la reducerea amprentei de 

O abordare flexibilă în ceea ce priveşte 
timpul de lucru
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În 2009, cooperarea cu Consiliul Uniunii Europene a 
fost din nou foarte strânsă. Preşedintele Maystadt a 
luat parte activ la discuţiile cu miniştrii economiei şi 
finanţelor din Uniunea Europeană cu ocazia reuniu-
nilor lunare ale acestora în cadrul Consiliului Afaceri 
Economice şi Financiare (ECOFIN), prezentând vizi-
unea şi contribuţia Grupului BEI privind aspecte im-
portante ale politicilor UE. Consiliul ECOFIN a apre-
ciat competenţa financiară în materie de investiţii a 
Grupului BEI, în special în contextul crizei financiare 
şi economice, şi faptul că banca a aderat la eforturile 
colective ale statelor membre şi ale Comisiei în sco-
pul combaterii crizei. 

A şaptea legislatură (2009-2013) a Parlamentului Eu-
ropean a început tot pe fondul neliniştilor de ordin 
economic şi social. Preşedintele Maystadt a fost in-
vitat la sesiunile publice ale mai multor comisii par-
lamentare, cu precădere la cele ale Comisiei pentru 
bugete, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru 
afaceri economice şi monetare şi ale Comisiei pentru 
control bugetar. În 2009, raportul anual al Parlamen-
tului European privind BEI a fost combinat cu rapor-
tul anual privind BERD şi a fost aprobat aproape în 
unanimitate. BEI a respectat întocmai recomandările 
PE. Parlamentul şi Consiliul vor decide împreună asu-
pra evaluării intermediare a mandatelor externe ale 
băncii.

Parteneriatul strâns cu Comisia Europeană a conti-
nuat să se materializeze în alte iniţiative comune. Una 
din acestea a fost Iniţiativa de microfinanţare PRO-
GRESS (PMF). Gestionată de FEI, iniţiativa PMF va mo-
biliza până la 200 milioane EUR de la Comisie şi de la 

Cooperarea cu instituţiile partenere 
europene şi internaţionale

Pentru atingerea obiectivelor băncii, de importanţă majoră sunt dialogul per-
manent deschis şi cooperarea strânsă cu instituţiile europene care elaborea-
ză, propun şi decid asupra politicilor Uniunii. BEI conlucrează cu instituţiile 
europene, în calitate de partener strategic şi activ, dar cooperează strâns şi cu 
alte instituţii financiare internaţionale şi bilaterale.

BEI conlucrează cu instituţiile europe-
ne, în calitate de partener strategic şi 
activ



Raport privind activitatea şi responsabilitatea corporativă 51 Grupul BEI

Fondul fiduciar UE-Africa pentru infrastructură cu o 
sumă suplimentară de 200 milioane EUR din Fondul 
European de Dezvoltare. În cadrul Parteneriatului Es-
tic, BEI, Comisia, NIB, BERD şi Grupul Băncii Mondiale 
au cooperat cu statele membre din Europa de Est în 
scopul înfiinţării Parteneriatului pentru mediu şi efi-
cienţă energetică, care a fost lansat la sfârşitul anului 
2009 şi care îmbină împrumuturile cu ajutoarele ne-
rambursabile. BEI şi Comisia lucrează împreună cu 
BERD în vederea înfiinţării unei facilităţi privind IMM-
urile pentru ţările vecine de la est, care să îmbine îm-
prumuturile cu ajutoarele nerambursabile.

Cu Comitetul Economic şi Social European (CESE), 
precum şi cu Comitetul Regiunilor (CoR), banca se 
află într-un dialog permanent şi în relaţii reciproc 
avantajoase. Ca şi în anii anteriori, BEI a participat la 
„Zilele porţilor deschise”, eveniment organizat în fie-
care an de CoR în cooperare cu Direcţia Generală Po-
litică Regională a Comisiei Europene. BEI a organizat 
un seminar pe tema „Grupul BEI şi fondurile structu-
rale UE în sprijinul inovării în regiuni” şi a participat 
la seminarii privind microcreditele, precum şi privind 
iniţiativele JASMINE, JEREMIE, JESSICA, energia (pla-

BEI în cadrul unei facilităţi noi destinate finanţării in-
stituţiilor de microfinanţare axate pe întreprinderi mai 
mici, economie socială sau oameni care îşi pierd locul 
de muncă şi întâmpină greutăţi privind reinserţia pe 
piaţa forţei de muncă. Împreună cu Direcţia Generală 
Politică Regională, banca a asigurat lansarea eficien-
tă a J-urilor (JESSICA, JEREMIE, JASMINE şi JASPERS) şi 
a contribuit la punerea în aplicare a acestor iniţiative 
comune.

De asemenea, BEI colaborează strâns cu Comisia Eu-
ropeană pentru a accelera tranziţia Uniunii Europene 
către o economie cu emisii reduse de dioxid de car-
bon, în special în cadrul Planului strategic european 
privind tehnologiile energetice (planul SET), care a 
fost conceput pentru a accelera utilizarea tehnologii-
lor cu emisii reduse de dioxid de carbon, eficiente din 
punctul de vedere al preţului. 

De asemenea, BEI şi-a intensificat activităţile de spri-
jinire a programelor privind eficienţa energetică (EE) 
şi energia regenerabilă (ER) elaborate de autorităţile 
locale şi regionale, în special în cadrul iniţiativei Con-
venţia primarilor, lansată în februarie 2009, pentru a 
găsi soluţii privind clădirile publice, iluminatul stradal 
şi transportul în comun nepoluant.

În ceea ce priveşte cooperarea europeană la nivel te-
ritorial, BEI este un partener cheie în proiectarea, lan-
sarea şi punerea în aplicare a Strategiei UE pentru re-
giunea Mării Baltice (BSS). Banca este, de asemenea, 
implicată în elaborarea unei strategii macroregionale 
similare pentru bazinul Dunării.

Banca a cooperat strâns cu Comisia şi cu statele 
membre în cadrul Grupului de lucru al experţilor în 
sensul îmbinării ajutoarelor nerambursabile şi a îm-
prumuturilor în afara Uniunii Europene. Instituţiile 
au reunit, de asemenea, resursele financiare în con-
textul Fondului fiduciar UE-Africa pentru infrastruc-
tură şi al noului Cadru de investiţii pentru Balcanii 
de Vest, care a fost lansat în 2009. Banca a cooperat 
cu Comisia drept răspuns la criza din ţările în curs de 
dezvoltare, după cum s-a subliniat în concluziile Con-
siliului din mai 2009. Comisia a decis să contribuie la 

Reuniune la Bruxelles, în aprilie 2010, între părţile interesate  
şi „Comitetul înţelepţilor”, condus de Michel Camdessus
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nul de acţiune privind energia durabilă în cooperare 
cu Convenţia primarilor) şi coeziunea (instrumente de 
inginerie financiară în cadrul politicii de coeziune). 

În 2009, Banca şi-a consolidat relaţia de cooperare cu 
alte instituţii financiare internaţionale şi instituţii 
bilaterale europene, în special în contextul activită-
ţilor BEI din afara Uniunii Europene. Acţiunile între-
prinse în comun ca răspuns la criză s-au materializat 
în mai multe iniţiative care au fost puse în practică pe 
parcursul anului. Între acestea se numără „Planul de 
acţiune comun al instituţiilor financiare internaţiona-
le în sprijinul sistemelor bancare şi al împrumuturilor 
către economia reală în Europa Centrală şi Europa de 

BEI doreşte o cooperare mai strânsă 
între instituţiile financiare

Est”, o iniţiativă comună a BEI, BERD şi a Grupului Băn-
cii Mondiale; Facilitatea de criză pentru infrastructu-
ră lansată de Societatea Financiară Internaţională, 
la care banca participă cu împrumuturi de până la 1 
miliard de EUR, şi Iniţiativa de microfinanţare lansată 
de Societatea Financiară Internaţională, la care banca 
contribuie cu 100 milioane USD; pachetul de măsuri 
anticriză prin Instrumentul de asistenţă pentru prea-
derare (IPA), în special pentru eficienţa energetică în 
Balcanii de Vest şi Turcia (prin Fondul pentru eficienţa 
energetică în Europa de Sud-Est) şi pentru IMM-urile 
din Turcia.

În plus, banca a cooperat cu alte IFI-uri prin participa-
re interinstituţională la iniţiative orizontale, precum 
Declaraţia comună a băncilor multilaterale de dez-
voltare privind schimbările climatice elaborată în de-
cembrie 2009. În octombrie, banca a organizat prima 
reuniune a şefilor băncilor multilaterale de dezvolta-
re şi a şefilor instituţiilor financiare multilaterale la Is-
tanbul odată cu reuniunea anuală a Băncii Mondiale/
FMI. În noiembrie, banca şi OCDE au semnat o decla-

BEI şi OCDE au semnat o declaraţie comună de cooperare în noiembrie 2009
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raţie comună de cooperare. Cooperarea cu BERD şi 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei s-a inten-
sificat, în special odată cu lansarea Cadrului de inves-
tiţii pentru Balcanii de Vest, precum şi în ceea ce pri-
veşte ţările vecine.

BEI doreşte o cooperare mai strânsă între instituţii-
le financiare şi a lansat o Iniţiativă de încredere reci-
procă cu AFD şi KfW, prin care cele trei instituţii ur-
măresc creşterea eficacităţii şi eficienţei lor colective, 

recunoscând reciproc şi bazându-se pe procedurile 
şi standardele aplicate de fiecare instituţie în legă-
tură cu proiectele cofinanţate. În faza pilot aflată în 
derulare se va câştiga experienţă, urmărindu-se pu-
nerea în aplicare a iniţiativei într-un număr mai mare 
de instituţii. BEI a semnat, de asemenea, un acord de 
cofinanţare cu Banca Asiatică de Dezvoltare privind 
programul de energie regenerabilă pentru Pakistan, 
implicând delegarea de responsabilitate pentru achi-
ziţii publice, plăţi şi alte sarcini administrative.

Reuniunea şefilor băncilor multilaterale de dezvoltare la sediul BEI, pe 9 aprilie 2010
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Un element esenţial privind comunicarea băncii cu 
publicul este politica BEI de divulgare a informaţiilor, 
care se bazează pe principiul divulgării informaţiilor, 
cu excepţia cazului în care există un motiv imperativ 
care să împiedice divulgarea. Aceasta a fost revizui-
tă în 2009 în cadrul unui amplu proces de consulta-
re publică care a cuprins, de asemenea, politica de 
transparenţă a BEI (2004), precum şi politica de trata-
re a plângerilor (2008). Aprobată de Consiliul de ad-
ministraţie al băncii la începutul anului 2010, noua 
politică a intrat acum în vigoare. În fiecare an, BEI pu-
blică pe site-ul internet o evaluare a punerii în aplica-
re a politicii sale de divulgare a informaţiilor.

Banca organizează consultări publice cu privire la anu-
mite politici corporative şi multisectoriale importante, 
care sunt în mod tipic de interes pentru toate părţile 
interesate ale BEI. Obiectivele principale urmărite prin 
procesele de consultare constau în generarea de con-
tribuţii ale părţilor interesate şi îmbunătăţirea proce-
sului de transparenţă şi răspundere. Contribuţiile păr-
ţilor interesate sunt examinate şi evaluate de un grup 
intern de evaluare. După aprobarea de către Comite-

Transparenţă, informarea publicului 
şi relaţiile cu societatea civilă

BEI consideră că în calitate de bancă şi in-
stituţie publică, transparenţa privind lu-
area deciziilor, desfăşurarea activităţii şi 
punerea în aplicare a politicilor UE îi spo-
reşte credibilitatea şi răspunderea faţă de 
cetăţeni. Transparenţa serveşte, de ase-
menea, la creşterea eficienţei şi durabilită-
ţii operaţiunilor băncii, reduce riscurile de 
corupţie şi îmbunătăţeşte relaţiile cu păr-
ţile interesate din exterior.

Divulgarea informaţiilor reprezintă o referinţă im-
portantă pentru punerea în aplicare a angajamen-
tului băncii privind transparenţa. De aceea, BEI îm-
bunătăţeşte continuu calitatea informaţiilor pe care 
le furnizează cu privire la activităţile sale. Banca este 
singura instituţie financiară internaţională care îşi pu-
blică planul de afaceri pe trei ani revizuit anual – Pla-
nul operaţional al băncii (POB). Site-ul internet al BEI 
este platforma principală pentru difuzarea în mod 
activ a informaţiilor în rândul publicului, având circa 
6,8 milioane de vizitatori în 2009 (faţă de 4 milioa-
ne în 2008). Pagina de internet a BEI, www.eib.org, a 
fost reproiectată în 2009 pentru a răspunde mai bine 
nevoilor vizitatorilor externi şi pentru a reflecta cele 
mai bune practici curente în materie de proiectare şi 
funcţionalitate a unui site internet. În 2009, pe site-
ul internet al BEI au fost publicate informaţii despre 
peste 500 de proiecte aflate în curs de evaluare, îm-
preună cu alte documente importante referitoare la 
transparenţă, precum Declaraţia BEI privind principi-
ile şi standardele de mediu şi sociale, politica sa pri-
vind denunţarea abuzurilor şi noua sa politică revizu-
ită interimară privind centrele financiare offshore.

Banca îşi sporeşte transparenţa şi răs-
punderea faţă de cetăţeni
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cu OSC-urile s-a axat pe chestiuni privind transportul 
rutier şi biodiversitatea. O altă manifestare relevantă 
este şedinţa de informare pentru OSC-uri, care are loc 
în Bruxelles în fiecare an. În martie 2009, banca a pre-
zentat rezultatele sale pe 2008, precum şi lansarea 
paginii dedicate societăţii civile pe site-ul internet al 
BEI. Cea mai recentă reuniune s-a desfăşurat la data 
de 25 februarie 2010, unde s-au analizat rezultatele 
băncii pe anul 2009.

Banca se angajează în dialog şi parteneriate de co-
operare cu organizaţii specializate care au aceleaşi 
obiective sau interese ca şi BEI, precum Agenda Li-
sabona, dezvoltarea durabilă, protecţia mediului sau 
reducerea sărăciei. În 2009, banca a menţinut relaţia 
de cooperare cu Transparency International, Uniunea 
Internaţională pentru Conservarea Naturii (UICN) şi 
cu Iniţiativa pentru transparenţă în industriile extrac-
tive (ITIE).

În timp ce continuă să-şi dezvolte relaţiile orientate 
pe teme specifice cu OSC-uri specializate, banca do-
reşte, de asemenea, să îşi menţină şi să îşi îmbunătă-
ţească relaţiile cu ONG-urile implicate în promovarea 
de politici şi care desfăşoară campanii cu privire la ac-
tivităţile băncii. Contactele cu aceste organizaţii s-au 
intensificat în ultimii ani şi au permis dezvoltarea 
unei componente de dialog. Importanţa acestor con-
tacte a fost evidenţiată de participarea băncii la eve-
nimente organizate de ONG-urile în cauză. Banca a 
organizat mai multe mese rotunde pe teme specifice, 
precum captarea şi stocarea dioxidului de carbon şi 
Facilitatea europeană privind transportul nepoluant, 
schimbările climatice, energia nepoluantă, amprenta 
nucleară şi de carbon, centrele financiare offshore şi 
procedurile de mediu şi sociale ale băncii pentru in-
vestiţiile în ţările în curs de dezvoltare.

La nivel de proiecte, banca a continuat să lucreze cu 
OSC-urile şi grupurile de cetăţeni şi să se implice, de 
exemplu, în mai multe proiecte din domeniul ener-
getic şi al mineritului în ţările ACP şi în ţări din Ameri-
ca Latină, analizând, de asemenea, posibilitatea de a 
implica ONG-urile în proiecte pentru care sunt dispo-
nibile fonduri pentru asistenţă tehnică.

tul de direcţie, proiectul final de politică este publicat 
în scopuri de informare pe site-ul internet al BEI, cu 15 
zile lucrătoare înainte de analizarea de către Consiliul 
de administraţie, împreună cu un raport privind con-
sultarea publică. Raportul prezintă succint modul în 
care a decurs consultarea şi evidenţiază contribuţiile 
tuturor participanţilor şi poziţiile motivate ale băncii 
privind măsura în care acestea au fost luate în conside-
rare. După aprobarea de către Consiliul de administra-
ţie, politica se publică pe site-ul internet al BEI şi, dacă 
este cazul, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În 
urma consultării publice din 2009 privind politica de 
divulgare a informaţiilor, în 2010 se supune consultării 
publice politica băncii privind împrumuturile în dome-
niul transporturilor. BEI apelează, de asemenea, la con-
sultări simplificate pe internet sau la reuniuni informa-
le cu părţile interesate privind anumite documente de 
politică, în funcţie de tipul şi conţinutul documentului 
sau de chestiunea în cauză. 

Relaţia BEI cu societatea civilă, inclusiv ONG-urile şi 
alte grupuri de interese, se bazează pe recunoaşterea 
faptului că aceste organizaţii pot avea o contribuţie 
valoroasă la elaborarea politicii sale. De asemenea, 
acestea pot contribui la sensibilizarea băncii faţă de 
problemele locale şi pot furniza alte informaţii utile, 
contribuind la calitatea proiectelor finanţate de BEI.

Banca se angajează în dialog şi parte-
neriate de cooperare

 
Interacţiunea cu organizaţii ale societăţii civile (OSC-
uri) este coordonată de Serviciul pentru Societatea 
Civilă. Acţionând ca o interfaţă, rolul său este de a asi-
gura coerenţa şi calitatea comunicării şi de a se an-
gaja într-un dialog activ cu societatea civilă. Serviciul 
pentru Societatea Civilă ia legătura cu organizaţiile 
care pot ajuta publicul şi, mai exact, cu cetăţenii afec-
taţi de operaţiunile BEI, pentru a le indica modalita-
tea de informare asupra băncii. Ca parte a dialogului 
permanent cu societatea civilă, BEI organizează semi-
narii regulate cu OSC-urile. Seminarul de primăvară 
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pravegherea conturilor sale şi deschide calea pentru 
noi tipuri de sprijin financiar şi nefinanciar, precum 
şi pentru extinderea asistenţei tehnice pentru ţări şi 
promotorii de proiecte.

Tratatul aduce modificări importante în ceea ce pri-
veşte procesul decizional la nivelul Consiliului guver-
natorilor, compus din miniştrii economiei şi finanţe-
lor din Uniunea Europeană. Deciziile obişnuite se vor 
lua în continuare cu o majoritate a membrilor repre-
zentând cel puţin 50% din capitalul subscris al băncii. 
Totuşi, a fost introdus un nou prag de vot pentru ma-
joritatea calificată (18 voturi, reprezentând 68% din 
capitalul subscris) în locul regulii unanimităţii care se 
aplica operaţiunilor de împrumut ale BEI în afara UE. 

O clauză nouă delegă conducerii curente a băncii 
competenţa de a lua toate măsurile de urgenţă ne-
cesare în cazul în care o operaţiune de finanţare ne-

Tratatul de la Lisabona conferă 
flexibilitate mai mare operaţiunilor BEI

Politicile pe care le sprijină BEI sunt acum definite de Tratatul de la Lisabo-
na, în timp ce mijloacele de care dispune pentru îndeplinirea obiectivelor 
sale sunt stabilite într-un statut anexat la acesta. Tratatul conferă băncii 
mai multă flexibilitate în sprijinirea obiectivelor politicilor UE, de pildă, 
prin eficientizarea procesului decizional şi a gestionării curente, precum 
şi prin dotarea BEI cu o gamă mai largă de instrumente financiare în sco-
pul îndeplinirii rolului care îi revine.

În materie de politici, tratatul oferă UE o bază pen-
tru o politică comună în domeniul energiei, oficiali-
zează o politică europeană a spaţiului şi redefineşte 
obiectivele politicii de dezvoltare şi cooperare eco-
nomică – domenii în care banca este deja activă când 
sprijină alte obiective ale UE, precum construcţia de 
reţele transeuropene, cercetarea şi dezvoltarea sau 
operaţiunile de împrumut ale băncii în afara UE.

De asemenea, tratatul conferă băncii mai multă fle-
xibilitate şi în activitatea de finanţare pe care o des-
făşoară, simplifică procesul decizional, intensifică su-

Tratatul conferă băncii mai multă fle-
xibilitate în activitatea de finanţare pe 
care o desfăşoară, simplifică procesul 
decizional
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cesită a fi restructurată în scopul protejării interese-
lor băncii. De asemenea, Consiliul guvernatorilor va 
putea acum să înfiinţeze filiale sau alte entităţi având 
personalitate juridică şi autonomie financiară, pre-
cum Fondul European de Investiţii, prin vot unanim, 
fără a fi necesară revizuirea tratatului (cum s-a întâm-
plat la înfiinţarea FEI la mijlocul anilor ‘90).

Noul statut descrie rolul băncii într-un sens mai larg 
ca fiind „acordarea de finanţări”. Pe lângă împrumu-
turile şi garanţiile obişnuite, banca va putea acum să 
preia mai uşor participări la capital. Există însă limi-
tări în ceea ce priveşte utilizarea capitalului, inclusiv 
cerinţa ca termenii şi condiţiile pentru astfel de ope-
raţiuni să se aprobe cu majoritatea calificată a mem-
brilor Consiliului de administraţie al băncii. Statutul 
prevede, de asemenea, că participarea la capital se 
asigură în general „pentru a completa un împrumut 
sau o garanţie, în măsura în care acest lucru este ne-
cesar pentru finanţarea unei investiţii sau a unui pro-
gram”. Noul statut conţine, de asemenea, o clauză 
specială referitoare la operaţiunile mai riscante con-
siderate a face parte din categoria „activitate speci-
ală”, în linii mari corespunzând unor operaţiuni exis-
tente ale băncii, precum fondul pentru infrastructură, 
fondul pentru capital de risc şi finanţarea structura-
tă. Acestea vor fi în continuare susţinute prin rezerve 
specifice.

A fost revizuită formula prin care se calculează 
 finanţarea maximă care poate fi acordată de bancă în 
funcţie de capitalul subscris (grad de îndatorare). În 
fine, asigurarea de asistenţă tehnică în faza premer-
gătoare, de pregătire a proiectelor, sau în aval, pentru 
punerea în aplicare a proiectelor, de pildă, este acum 
menţionată în mod explicit în statut.
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Consiliul guvernatorilor este format 
din miniştrii desemnaţi de fiecare din cele 27 de sta-
te membre, de regulă miniştrii de finanţe ai acestora. 
Consiliul guvernatorilor stabileşte orientările politi-
cii de creditare, aprobă conturile anuale şi bilanţul şi 
decide cu privire la participarea băncii la operaţiunile 
de finanţare din afara Uniunii Europene, precum şi cu 
privire la majorările de capital. De asemenea, numeş-
te membrii Consiliului de administraţie, Comitetului 
de direcţie şi Comitetului de audit.

Organele statutare ale BEI

Consiliul de administraţie are com - 
pe tenţa exclusivă de a decide cu privire la acordarea 
de finanţare, în special sub formă de împrumuturi şi 
garanţii, precum şi cu privire la mobilizarea de fon-
duri. Pe lângă controlul privind buna funcţionare a 
băncii, Consiliul de administraţie asigură gestiona-
rea băncii în conformitate cu dispoziţiile tratatelor 
şi ale statutului său şi cu directivele generale stabi-
lite de guvernatori. Membrii Consiliului de adminis-
traţie sunt numiţi de guvernatori pentru o perioadă 
de cinci ani cu posibilitatea reînnoirii mandatului, în 
urma desemnării lor de către statele membre, şi se 
subordonează exclusiv băncii.
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Consiliul de administraţie este format din 28 de admi-
nistratori, fiecare stat membru desemnând câte unul, 
în timp ce un administrator este numit de Comisia 
Europeană. Există 18 supleanţi, ceea ce înseamnă că 
o parte din aceste poziţii sunt deţinute în comun de 
grupuri de state.

În plus, pentru a extinde competenţa profesiona-
lă a Consiliului de administraţie în anumite domenii, 
acesta poate să coopteze şase experţi (trei în calitate 
de membri şi trei în calitate de supleanţi), care parti-
cipă la şedinţele Consiliului de administraţie în calita-
te de consilieri fără drept de vot.

Cu excepţia cazului în care statutul prevede altfel, de-
ciziile se iau cu o majoritate constând din cel puţin o 
treime a membrilor cu drept de vot şi reprezentând 
cel puţin 50% din capitalul subscris.

Capitalul: Cota de participare a fiecărui stat 
membru la capitalul băncii se bazează pe ponderea 
sa economică în cadrul Uniunii Europene (exprimată 
prin PIB) la data aderării. În conformitate cu statutul 
său, banca este autorizată să aibă un volum maxim al 
împrumuturilor şi garanţiilor acordate nerambursate 
până la echivalentul a de două ori şi jumătate capi-
talul său subscris, rezervele, provizioanele nealoca-
te şi surplusul contului de profit şi pierdere. Această 
din urmă sumă totală urmează a se reduce cu o sumă 
egală cu suma subscrisă (indiferent dacă a fost vărsa-
tă sau nu) pentru orice participare la capital a băncii.

La data de 1 aprilie 2009, capitalul subscris al băncii 
se ridica la peste 232 miliarde EUR.

Comitetul de audit este un organ 
independent care se subordonează direct Con-
siliului guvernatorilor, având sarcina de a audita 
conturile băncii şi de a verifica dacă activităţile 
desfăşurate de aceasta respectă cele mai bune 
practici bancare. Comitetul de audit are obliga-
ţia de a constata anual legalitatea operaţiunilor 
şi registrelor băncii. După aprobarea situaţiilor 
financiare de către Consiliul de administraţie, 
Comitetul de audit întocmeşte rapoarte cu pri-
vire la acestea. Rapoartele Comitetului de audit 
cu privire la rezultatele activităţii sale în anul 
anterior sunt trimise Consiliului guvernatorilor, 
împreună cu raportul anual al Consiliului de 
administraţie.

Comitetul de audit este compus din şase mem-
bri şi trei observatori, numiţi de guvernatori 
pentru un mandat de trei ani.

Comitetul de audit

Dispoziţiile care reglementează activitatea acestor organe sunt definite în statutul şi regulamentul intern al băncii. Listele membrilor organelor statutare ale BEI şi 
curriculum vitae al acestora, precum şi informaţii suplimentare privind sistemele de remuneraţie, sunt actualizate periodic şi publicate pe site-ul internet al băncii:  
www.eib.org.
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Comitetul de direcţie este organul executiv colegial permanent al băn-
cii. Este format din nouă membri. Sub autoritatea preşedintelui băncii şi sub controlul 
Consiliului de administraţie, acesta gestionează afacerile curente ale BEI, pregăteşte 
deciziile pentru administratori şi asigură executarea acestor decizii. Preşedintele con-
duce şedinţele Comitetului de direcţie. Membrii Comitetului de direcţie se subordo-
nează exclusiv băncii; aceştia sunt numiţi de Consiliul guvernatorilor, pe baza pro-
punerii Consiliului de administraţie, pentru o perioadă de şase ani cu posibilitatea 
reînnoirii mandatului.

În conformitate cu statutul băncii, preşedintele este şi preşedintele Consiliului de 
administraţie.

2

1. Philippe MAYSTADT   2. Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ   3. Simon BROOKS   4. Carlos DA SILVA COSTA   5. Matthias KOLLATZ-AHNEN    
6. Eva SREJBER   7. Marta GAJĘCKA   8. Dario SCANNAPIECO   9. Plutarchos SAKELLARIS
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1 Philippe MAYSTADT Preşedinte
➾ Strategie generală
➾  Aspecte instituţionale, relaţii cu celelalte instituţii financiare internaţionale 
➾  Coordonarea activităţii Inspectorului general, Controlorului financiar şi Şefului Biroului de conformitate
➾ Resurse umane
➾ Comunicare internă
➾  Politica de egalitate a şanselor; Preşedinte al Comitetului consultativ pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
➾ Preşedinte al Consiliului de administraţie al FEI
➾ Preşedinte al Comitetului bugetar

Colegiul de conducere al băncii şi responsabilităţile de supraveghere ale membrilor săi (situaţia la 1 mai 2010)

2 Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Vicepreşedinte
➾  Finanţări în Franţa şi în ţările partenere mediteraneene
➾ Comunicare externă
➾ Transparenţă şi politica de informare
➾ Relaţii cu ONG-urile

3 Simon BROOKS Vicepreşedinte
➾  Finanţări în Regatul Unit şi Ţările de Jos
➾ Protecţia mediului
➾  Audit intern, Audit extern şi relaţii cu Comitetul 

de audit
➾ Respectarea conformităţii
➾ Relaţii cu Curtea de Conturi Europeană
➾  Relaţii cu Oficiul European Antifraudă (OLAF)  

şi Ombudsmanul European
➾ Clădiri, mediu de lucru şi logistică

4 Carlos DA SILVA COSTA Vicepreşedinte
➾  Finanţări în Spania, Portugalia, Belgia, Luxemburg, 

America Latină şi Asia
➾ Aspecte juridice privind operaţiunile şi produsele
➾ Mobilizări de fonduri
➾ Preşedinte al Comitetului pentru arte

5 Matthias KOLLATZ-AHNEN Vicepreşedinte
➾  Finanţări în Germania, Austria, România, Croaţia şi Turcia
➾ Finanţare IMM-uri
➾ Coeziune economică şi socială; Convergenţă
➾ Iniţiativele JASPERS şi JESSICA 
➾ Restructurarea împrumuturilor 
➾ Membru al Consiliului de administraţie al FEI
➾ Membru al Comitetului pentru subvenţii
➾ Membru al Comitetului pentru arte

6 Eva SREJBER Vicepreşedinte
➾  Finanţări în Finlanda, Suedia, Estonia, Letonia, Lituania, în ţările 

vecine din Est, în ţările AELS şi în ţările din Asia Centrală
➾ Economie bazată pe cunoaştere
➾ Evaluarea ex post a operaţiunilor
➾ Tehnologiile informaţiei
➾ Preşedinte al Comitetului pentru subvenţii

7 Marta GAJĘCKA Vicepreşedinte
➾  Finanţări în Polonia, Republica Cehă, Ungaria, Slovacia, 

Slovenia şi Bulgaria
➾ Reţele transeuropene de transport şi energie
➾ Responsabilitatea socială corporativă
➾ Viceguvernator al BERD

8 Dario SCANNAPIECO Vicepreşedinte
➾ Finanţări în Italia, Malta şi Balcanii de Vest 
➾ Gestionarea riscurilor
➾ Planificare şi buget
➾ Eficienţa costurilor
➾ Guvernator al BERD

9 Plutarchos SAKELLARIS Vicepreşedinte
➾  Finanţări în Grecia, Cipru, Danemarca, Irlanda, ţările ACP  

şi în Africa de Sud
➾ Energie
➾ Studii sectoriale, economice şi financiare
➾ Punerea în aplicare a normelor Basel II
➾ Contabilitate
➾ Membru al Comitetului pentru arte
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Organigrama

Secretariat general şi afaceri juridice

 Alfonso QUEREJETA
 Secretar general şi director general pentru afaceri juridice

u Afaceri instituţionale
 Dominique de CRAYENCOUR Director

u Afaceri juridice instituţionale şi financiare
 Nicola BARR Director

u Afaceri juridice operaţionale
 Gerhard HÜTZ Director general adjunct pentru afaceri juridice

Direcţia generală de strategie

 Rémy JACOB
 Director general 
 Controlor financiar şi director pentru sistemele informatice

u Strategie şi control de gestiune
 Jürgen MOEHRKE Director

u Comunicare
 Constance KANN Purtător de cuvânt şi director

u Tehnologia informaţiei
 Derek BARWISE Director

u Clădiri, logistică şi documentare
 Patricia TIBBELS Director

Direcţia de operaţiuni în Uniunea Europeană şi 
în ţările candidate

 Pierluigi GILIBERT
 Director general

u Produse noi şi tranzacţii speciale
 Thomas BARRETT Director

u Europa Occidentală
 Laurent de MAUTORT Director

u Spania, Portugalia
 Carlos GUILLE Director

u Europa Centrală
 Joachim LINK Director

u Marea Adriatică
 Romualdo MASSA BERNUCCI Director

u Europa de Sud-Est
 Jean-Christophe LALOUX Director

u Marea Baltică
 Tilman SEIBERT Director

Direcţia de operaţiuni din afara Uniunii Europene şi 
a ţărilor candidate

 Martin CURWEN
 Director general 

u Ţările vecine şi partenere ale Europei
 Claudio CORTESE Director

u Africa, zona Caraibelor, Pacific - Facilitatea pentru investiţii
 Patrick WALSH Director

u America Latină şi Asia
 Francisco de PAULA COELHO Director

Direcţia de gestionare şi restructurare a tranzacţiilor

 Klaus TRÖMEL
 Director

Direcţia de finanţe

 Bertrand de MAZIÈRES
 Director general

u Pieţe de capital
 Barbara BARGAGLI PETRUCCI Director

u Trezorerie
 Anneli PESHKOFF Director

u Previziuni şi decontarea operaţiunilor
 Heinz OLBERS Director

Direcţia de proiecte

 Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
 Director general

u Inovare şi competitivitate
 Constantin CHRISTOFIDIS Director

u Transport şi energie
 Christopher HURST Director

u Convergenţă şi mediu
 Guy CLAUSSE Director

u JASPERS
 Agustín AURÍA Director

Direcţia de gestionare a riscurilor

 Per JEDEFORS
 Director General (interimar)

u Riscuri de credit
 Per JEDEFORS Director

u Riscuri financiare şi operaţionale
 Alain GODARD Director

Inspectoratul general

 Jan Willem van der KAAIJ
 Inspector general

Biroul de conformitate al Grupului BEI

 Matthias MAERTENS
 Şeful Biroului de conformitate

Departamentul de resurse umane

 Michel GRILLI
 Director

(situaţia la 1 mai 2010)

Organigrama, curriculum vitae al directorilor generali şi al responsabililor unităţilor de control 
şi informaţiile suplimentare asupra sistemelor de remuneraţie a personalului băncii sunt 
actualizate periodic şi publicate pe site-ul internet al BEI: www.eib.org.
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FEI este gestionat şi administrat de următoarele trei 
autorităţi:

➾  Adunarea generală a acţionarilor (BEI, Uniunea 
Europeană, 30 de instituţii financiare), care se în-
truneşte cel puţin o dată pe an;

➾  Consiliul de administraţie, compus din şapte 
membri şi şapte supleanţi, care, inter alia, decide 
cu privire la operaţiunile fondului;

➾  Directorul general, care răspunde de gestionarea 
fondului în conformitate cu dispoziţiile Statutului 
FEI şi cu orientările şi directivele adoptate de Con-
siliul de administraţie.

Conturile FEI sunt auditate de o Comisie de audit, for-
mată din trei persoane numite de Adunarea genera-
lă, şi de auditori externi independenţi.

Informaţiile detaliate privind organele statutare ale FEI (componenţă, curriculum vitae al membrilor, remuneraţie) şi serviciile (componenţă, curriculum vitae 
al directorilor generali şi al administratorilor, remuneraţia personalului) sunt actualizate periodic şi publicate pe site-ul internet al FEI: www.eif.org. 

Director general
Richard PELLY

Director general adjunct
Jean-Marie MAGNETTE

Secretar
Maria LEANDER

Director, Gestionare tranzacţii şi relaţii
John A. HOLLOWAY

Director, Gestionare mandate, dezvoltare 
produse şi incubatoare de afaceri
Marc SCHUBLIN

(situaţia la 12 aprilie 2010)

Organele statutare ale FEI

Conducerea FEI
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Adresele Grupului BEI

Fondul European de Investiţii

96, boulevard Konrad Adenauer  –  L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1      5 (+352) 42 66 88 200
www.eif.org - U info@eif.org

Banca Europeană de Investiţii

98-100, boulevard Konrad Adenauer  –  L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1      5 (+352) 43 77 04
www.eib.org - U info@eib.org

BEI aduce mulţumiri următorilor promotori şi celor care au pus la dispoziţia băncii fotografiile din acest raport:

Coperta, p. 10, p. 34 RFF / CAPA / William Daniels (TOMA), p. 8 Franţa, Lisi, p. 9 Renault Design Twizzy, p. 12 Franţa,  
STMicroelectronics, p. 15 © G.P.M.H., p. 16 Paris, Gare de Lyon – RFF / Christophe Recoura, p. 18 Flughafen/Aeroport Berlin-
Schönefeld – © 2008 Günter Wicker (PHOTUR), p. 21 tramvaiul din Nancy – Didier Cocatrix, fotograf, p. 26 Gemasolar, p. 35 gara 
Part-Dieu din Lyon / RFF / Christophe Recoura, p. 46 © Comunităţile Europene 2009, p. 52 OCDE: Benjamin Renout, p. 56 :  
© Consiliul UE

Punere în pagină: EIB Graphics Workshop.

Tiparul executat la Imprimerie Jouve pe hârtie de tip MagnoSatin folosindu-se cerneluri pe bază de uleiuri vegetale. Certificată în 
conformitate cu normele Forest Stewardship Council (FSC), hârtia conţine 100% fibre virgine (din care cel puţin 50% din păduri 
corect administrate).

Lista birourilor externe se găseşte pe site-ul internet al băncii: 
www.eib.org
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