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Raportul anual pentru 2010 al Grupului BEI constă în patru volume 
separate:
•	 	Raportul de activitate, care prezintă activitatea Grupului BEI în anul 

anterior şi perspectivele acestuia;
•	 	Raportul financiar, care prezintă situaţiile financiare ale BEI, ale Gru-

pului BEI (în conformitate cu Standardele internaţionale de raporta-
re financiară – IFRS – şi cu directivele UE) şi ale FEI, împreună cu ane-
xele explicative aferente;

•	 	Raportul statistic, care conţine lista proiectelor finanţate şi a fondu-
rilor mobilizate de BEI în 2010, precum şi lista proiectelor FEI. Rapor-
tul statistic conţine şi tabele sintetice pentru anul respectiv şi pentru 
ultimii cinci ani;

•	 	Raportul privind responsabilitatea corporativă, care conţine informa-
ţii detaliate asupra practicilor privind responsabilitatea corporativă.

Raportul anual poate fi consultat şi pe site-ul internet al băncii,   
www.eib.org/report.
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✓   Totalul creditelor acordate de BEI s-a ridicat la 72 miliarde 
EUR în 2010 – 63 miliarde EUR în Uniunea Europeană,  

9 miliarde EUR în afara UE.

✓   În 2010, BEI a finanţat 460 de proiecte de anvergură în 72 de ţări.

✓   Creditele acordate în Uniunea Europeană pentru acţiuni împotriva 

schimbărilor climatice au crescut semnificativ, până la 19 miliarde 
EUR, ceea ce reprezintă o pondere de 30% în creditele băncii la  

nivelul UE.

✓   În 2010, BEI a finalizat distribuirea pe o perioadă de trei ani a unui  

pachet de sprijin suplimentar pentru re-
dresarea economiei UE, în valoare de 
61 miliarde EUR – cu 11 miliarde EUR peste suma planifica-

tă iniţial.

✓   În 2010, 115 000 întreprinderi mici şi mijlocii au beneficiat de 

finanţare de la Grupul BEI.

✓   Finanţările pentru regiunile de convergenţă din Uniunea Europeană, 

cel mai grav afectate de criza economică şi financiară, au atins nive-

lul de 26 miliarde EUR în 2010.

✓   BEI a mobilizat 67 miliarde EUR de pe pieţele globale de 

obligaţiuni.

Principalele rezultate  
din 2010
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a creşte ponderea absolvenţilor de învăţământ supe-
rior, cercetarea, în scopul avansării frontierei tehnolo-
gice, şi inovarea, pentru care trebuie asigurată o difu-
zare mai rapidă la nivelul întregii economii.

BEI este pregătită să-şi aducă o contribuţie semnifica-
tivă la punerea în aplicare a acestei strategii. În 2010, 
banca a acordat deja finanţări în valoare de peste 4 
miliarde EUR pentru proiecte din sectorul educaţiei 
şi de peste 7 miliarde EUR pentru proiecte din dome-
niul CDI (cercetare, dezvoltare şi inovare). BEI inten-
ţionează să crească finanţarea acestor domenii, de-
oarece consolidarea „triunghiului cunoaşterii” nu are 
doar un impact pozitiv asupra competitivităţii, dar 
joacă un rol important şi în combaterea sărăciei şi a 
excluziunii sociale. În acest scop, BEI va continua să 
creeze, împreună cu Comisia, instrumente comune 
de finanţare, precum Facilitatea de finanţare cu îm-
părţirea riscurilor (FFIR), destinată cercetării, deoare-
ce astfel de instrumente au un efect de levier asupra 
bugetului european (cu aceeaşi valoare bugetară, 
bugetul susţine un volum mai important de investi-
ţii), în acelaşi timp atenuând constrângerile impuse 
de capitalul BEI (cu acelaşi capital, BEI poate asigura 
un volum mai important de împrumuturi)2. Contri-
buţia BEI la strategia „Europa 2020” va fi în mod evi-
dent cu atât mai eficientă, cu cât aceasta se va putea 

➾  „Europa 2020”

Confruntate cu criza financiară, iar apoi economică, iz-
bucnită în 2008, statele europene au elaborat de ur-
genţă o soluţie pe termen scurt, sub forma diferitelor 
planuri naţionale având rolul de a asigura salvarea băn-
cilor şi de a stimula redresarea economiei. Aceste pla-
nuri naţionale au fost susţinute de Planul european de 
redresare economică, adoptat de Consiliul European 
în decembrie 2008. BEI a participat la această iniţiativă 
prin creşterea volumului împrumuturilor acordate, de 
la 48 miliarde EUR în 2007 la 79 miliarde EUR în 2009, şi 
prin direcţionarea acestei injecţii de resurse financiare 
în economia reală spre sectoarele considerate priorita-
re de către Consiliu, în special sprijinirea IMM-urilor.

După acest răspuns pe termen scurt care a permis evi-
tarea a ce era mai rău, acum se pune problema găsirii 
unei soluţii pe termen mai lung: aceasta este strate-
gia „Europa 2020”, respectiv punerea în aplicare con-
certată a reformelor şi investiţiilor care vizează mări-
rea potenţialului de creştere al economiei europene, 
şi anume o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii. Elementul de bază îl reprezintă creşterea 
ratei de ocupare a forţei de muncă şi a productivită-
ţii, care trebuie să se axeze pe „triunghiul cunoaşterii”, 
mai exact formarea profesională, îndeosebi pentru 

Mesajul preşedintelui

1   A se vedea http://www.eib.org/about/publications/operational-plan-2011-2013.htm.
2    Realizările FFIR ilustrează acest efect dublu. La finele anului 2010, o contribuţie de 390 milioane EUR din bugetul european şi alocarea de către BEI a 

unui capital în valoare de 772 milioane au permis băncii să acorde împrumuturi FFIR care s-au ridicat la 6,3 miliarde, dintr-un total al investiţiilor în 
domeniul cercetării în valoare de 16,2 miliarde EUR.

3   A se vedea pagina 42.

Prin adoptarea, în decembrie 2010, a Planului opera-
ţional al băncii pentru 2011-20131, Consiliul de admi-
nistraţie al BEI a conferit o triplă orientare activităţi-
lor băncii. În următorii ani, acestea se vor dezvolta pe 
trei dimensiuni: punerea în aplicare a strategiei „Eu-
ropa 2020”, combaterea schimbărilor climatice şi sus-
ţinerea politicii externe a Uniunii Europene.
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baza pe o cooperare pragmatică (şi nu birocratică) cu 
Comisia Europeană şi cu alte instituţii financiare3.

➾  Combaterea schimbărilor climatice

Combaterea schimbărilor climatice şi a efectelor aces-
tora, uneori dramatice, a devenit o prioritate pentru 
Uniunea Europeană şi, prin urmare, pentru BEI. Acci-
dentul nuclear de la Fukushima şi întrebările ridicate 
de acesta subliniază şi mai mult necesitatea de a in-
vesti masiv în economia de energie, în energiile rege-
nerabile şi în tehnologiile energetice noi.

În 2010, împrumuturile acordate de BEI pentru pro-
iecte care contribuie în mod direct la reducerea volu-
mului emisiilor de gaze cu efect de seră4 s-au ridicat 
la 20,5 miliarde EUR, reprezentând aproape 30% din 
totalul împrumuturilor noastre. Dintre acestea, îm-
prumuturile pentru proiecte privind energia rege-
nerabilă au reprezentat 6,2 miliarde, fiind acordate în 
principal pentru proiecte privind producerea de ener-
gie eoliană sau solară. Împrumuturile pentru proiecte 
privind creşterea eficienţei energetice s-au ridicat la 
2,3 miliarde EUR în 2010 şi urmează să crească în anii 
următori. Într-adevăr, există încă un potenţial enorm 
pentru realizarea de economii în domeniul energiei, 
în special în clădirile publice şi în locuinţele din nume-
roase oraşe şi metropole europene. În ceea ce priveşte 
investiţiile care vizează dezvoltarea transporturilor 
urbane şi reducerea poluării cauzate de transportul 
individual, acestea au fost finanţate prin împrumuturi 
BEI care s-au ridicat la 7,9 miliarde EUR în 2010.

În acelaşi timp, BEI se află în avangarda dezvoltării  unei 
metodologii de evaluare mai precisă a amprentei de 
carbon a tuturor proiectelor pe care le finanţează. Aces-
ta este un demers în mod inevitabil complex, din cauza 
dificultăţilor tehnice întâmpinate, dar şi un efort speci-
al care demonstrează angajamentul nostru de a face cu 
adevărat din combaterea schimbărilor climatice o prio-
ritate majoră în cadrul acţiunilor noastre viitoare.

➾  Politica externă a Uniunii Europene

Nicio putere nu poate fi prezentă pe scena internaţi-
onală fără susţinere financiară. China a înţeles pe de-
plin acest lucru, intervenind financiar în întreaga lume 
pentru a susţine obiectivele politicii sale externe. 
Dacă doreşte cu adevărat să desfăşoare o politică ex-
ternă care să aibă o influenţă la nivel global, Uniunea 
Europeană trebuie, de asemenea, să dispună de susţi-
nere financiară. BEI poate să-i asigure această susţine-
re, dacă Uniunea Europeană doreşte acest lucru.

Aceasta este una din principalele concluzii ale Ra-
portului Camdessus cu privire la mandatul extern 
al BEI5. Rămâne de văzut dacă statele membre, care 
sunt şi acţionarii BEI, vor da curs acestei recomandări 
şi îşi vor exprima clar opţiunea în acest sens cu oca-
zia elaborării perspectivelor financiare 2014-2020. 
Acest demers ar presupune o colaborare strânsă 
între Serviciul European de Acţiune Externă şi ser-
viciile din cadrul BEI responsabile de operaţiunile 
externe, precum şi o mai bună coordonare cu alte 
instituţii financiare naţionale şi internaţionale.

La începutul acestui secol, Uniunea Europeană trebu-
ie să facă faţă mai multor provocări. Cel puţin pentru 
o parte dintre acestea, trebuie să se poată baza pe 
BEI şi personalul său calificat, pe soliditatea sa finan-
ciară, pe competenţa sa tehnică, precum şi pe buna 
guvernanţă a acesteia.

Philippe Maystadt

4  Pentru a se încadra în această categorie, proiectul trebuie să permită reducerea volumului emisiilor cu cel puţin 20%.
5   Pentru analizarea mandatului extern, Consiliul ECOFIN a decis crearea unui grup de experţi, condus de Michel Camdessus şi având sarcina de a 

înainta recomandări Comisiei, Consiliului şi Parlamentului European. Acest raport a fost transmis la data de 9 februarie 2010. 

    A se vedea http://www.eib.org/about/documents/mtr-external-mandate-report-steering-committee.htm.
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economice şi a locurilor  
de muncă
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Au fost semnate contracte de finanţare cu beneficia-
rii în valoare totală de 71,8 miliarde EUR, faţă de nive-
lul record de 79 miliarde EUR din 2009, în momentul 
culminant al crizei. Plăţile au crescut la 58,7 miliarde 
EUR, de la 54 miliarde EUR în urmă cu un an.

Pe măsură ce condiţiile de pe piaţă s-au îmbunătă-
ţit pentru întreprinderile mari şi partenerii bancari, 
cererea pentru operaţiunile de creditare tradiţiona-
le ale BEI a început să scadă, deoarece aceşti clienţi 
au constatat că este mai uşor să se împrumute de pe 
pieţele de credit şi capital şi nu s-au mai bazat în ace-
eaşi măsură pe BEI. Drept urmare, BEI a început să-şi 
concentreze atenţia asupra identificării de operaţiuni 
prin care finanţările sale să aibă cel mai mare impact 
asupra creşterii economice.

Creditarea proiectelor care implică un grad mai mare 
de risc, dar şi de profit, în domenii precum cercetarea, 
dezvoltarea infrastructurii durabile şi inovarea are cel 
mai mare impact asupra potenţialului de creştere al 
economiei.

Strategia BEI privind creditarea în următorii ani se va 
alinia la obiectivele Strategiei Europa 2020 şi la cerin-
ţele impuse de acţiunile împotriva schimbărilor cli-
matice (tratate într-un capitol separat). Banca va con-
tinua să coopereze cu Comisia Europeană în vederea 
dezvoltării de instrumente financiare inovatoare în 
aceste două domenii.

În 2010, BEI a finalizat cu succes activităţile anticriză 
desfăşurate pe parcursul a doi ani şi a început reveni-
rea la nivelul de creditare anterior crizei.

Creşterea durabilă implică promova-
rea unei economii mai eficiente în pri-
vinţa resurselor, mai ecologice şi mai 
competitive

Cercetare şi dezvoltare pentru o nouă generaţie de motoare de aeronave comerciale, Safran, Franţa
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Strategia Europa 2020

Urmând Planului european de redresare economică, 
care a ghidat Uniunea Europeană în perioada de cri-
ză, foaia de parcurs pentru viitor este Strategia Europa 
2020 pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere eco-
nomică, aprobată de Consiliul European în 2010. Strate-
gia 2020 pune accentul pe investiţiile în domeniile care 
contribuie la realizarea unei creşteri inteligente, durabi-
le şi favorabile incluziunii. Creşterea inteligentă înseam-
nă dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi 
inovare. Creşterea durabilă implică promovarea unei 
economii mai eficiente în privinţa resurselor, mai ecolo-
gice şi mai competitive. În fine, creşterea favorabilă in-
cluziunii înseamnă susţinerea unei economii cu un ni-
vel ridicat al ocupării forţei de muncă, ceea ce asigură 
coeziune economică, socială şi regională.

Strategia Europa 2020 vizează cinci domenii principale: 
ocuparea forţei de muncă, cercetarea şi inovarea, acţi-
unile împotriva schimbărilor climatice şi energia, edu-

caţia, precum şi combaterea sărăciei. Obiectivele sunt 
interconectate. O educaţie mai bună creşte şansele de 
angajare, iar progresele în privinţa creşterii ratei de ocu-
pare a forţei de muncă contribuie la reducerea sărăciei. 
O capacitate mai mare în ceea ce priveşte cercetarea şi 
dezvoltarea, dar şi inovarea, în toate sectoarele econo-
miei, combinată cu eficienţa crescută a utilizării resurse-
lor, îmbunătăţeşte competitivitatea şi contribuie la cre-
area de locuri de muncă. Investiţiile în tehnologii mai 
ecologice au efect benefic asupra mediului, contribuie 
la combaterea schimbărilor climatice şi creează noi ac-
tivităţi economice şi posibilităţi de încadrare în muncă. 
BEI joacă un rol în toate domeniile amintite.

Pentru a promova Strategia Europa 2020, în cadrul BEI 
a fost creat în 2010 un grup operativ cu atribuţii specifi-
ce. Acesta se concentrează asupra găsirii celor mai bune 
modalităţi de coordonare şi sprijinire a investiţiilor în 
proiecte privind transportul, cercetarea, dezvoltarea şi 
inovarea (CDI), acţiunile împotriva schimbărilor climati-
ce şi energia, precum şi coeziunea şi convergenţa.

STMicroelectronics: operator cameră cu atmosferă controlată, Franţa
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Sprijinirea regiunilor de convergenţă 
ale Uniunii Europene

Sprijinul pentru regiunile de convergenţă a rămas la 
un nivel ridicat de 41% din totalul împrumuturilor 
acordate în UE. Pe parcursul anului, împrumuturile ex-
cepţional de mari pentru programele structurale (IPS) 
au contribuit la asigurarea unui flux continuu al in-
vestiţiilor din sectorul public în unele state membre.

Împrumuturile pentru programele structurale sunt 
împrumuturi-cadru care finanţează o parte din con-

tribuţia bugetelor naţionale la investiţiile într-o largă 
varietate de proiecte prioritare sprijinite din fondurile 
structurale europene. În vremuri de austeritate, pen-
tru unele state membre s-a dovedit a fi dificil să îşi fi-
nanţeze propria contribuţie, punând în pericol reali-
zarea unor investiţii care le pot creşte produsul intern 
brut. Prefinanţarea contribuţiilor acestor ţări de către 
BEI este cu atât mai importantă, cu cât stabilizează in-
vestiţiile şi contribuie la redresare şi creştere.

În 2010, BEI a acordat împrumuturi în valoare de 
25,9 miliarde EUR pentru sprijinirea regiunilor de 
convergenţă ale Uniunii Europene, acestea fiind cele 
mai afectate de criza economică şi financiară. Aeroportul din Berlin, Germania
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Convergenţa în UE

Defalcarea pe sectoare a împrumuturilor acordate 
în 2010

Total

Sumă  
(milioane EUR) %

Infrastructuri de comunicaţii 8 099 36

Energie 4 718 21

Dezvoltare urbană 2 020 9

Apă, canalizare, deşeuri 999 4

Sănătate, educaţie 3 158 14

Industrie 1 302 6

Servicii 1 850 8

Agricultură, pescuit, silvicultură 130 1

Total împrumuturi individuale 22 276 100

Linii de credit în regiunile de convergenţă 3 620

Total împrumuturi 25 897

Împrumutul pentru programe structurale în valoare de 
2 miliarde EUR acordat guvernului elen a fost cel mai 
mare împrumut acordat vreodată Greciei de către BEI. 
Obiectivul acestuia a fost sprijinirea redresării econo-
mice şi accelerarea tranziţiei spre o creştere inteligen-
tă, durabilă şi favorabilă incluziunii, în conformitate cu 
Strategia Europa 2020. În 2010 s-a efectuat deja plata 
a 500 milioane EUR. Pe termen scurt, împrumutul va 
reduce riscul întârzierii investiţiilor în infrastructuri şi 
active regionale esenţiale. Fondurile vor fi folosite pen-
tru sprijinirea investiţiilor privind căile ferate, protecţia 
mediului, eficienţa energetică şi energia regenerabi-
lă, apa, deşeurile, cercetarea şi dezvoltarea, precum şi 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Împrumutu-
rile BEI în Grecia au totalizat 3,1 miliarde EUR în 2010, 
faţă de 1,6 miliarde EUR în anul anterior.

Din împrumutul de 1,5 miliarde EUR pe care banca l-a 
acordat Portugaliei, în 2010 s-a plătit o tranşă iniţială 
de 450 milioane EUR. Fondurile au fost utilizate pen-
tru a susţine investiţiile publice într-o largă varietate 
de sectoare, între care transporturile, TIC, apa, deşeu-
rile, eficienţa energetică şi energia regenerabilă. Tota-
lul finanţărilor BEI din Portugalia a atins 3,4 miliarde 
EUR (3,7 miliarde EUR în 2009).

Guvernul polonez a primit, de asemenea, un împru-
mut-cadru de 2 miliarde EUR, care a fost, la rândul său, 
cel mai mare împrumut BEI acordat vreodată în Euro-
pa Centrală şi de Est. Creditele BEI din Polonia sunt cele 
mai mari din ţările care au aderat la Uniunea Europea-
nă în sau după 2004 şi au înregistrat un curs puternic 
ascendent în ultimii ani. În 2010, împrumuturile desti-
nate unei largi varietăţi de clienţi din sectorul public şi 
cel privat s-au ridicat la 5,6 miliarde EUR, de la 4,8 mili-
arde EUR în 2009, fiind deja cu 70% peste nivelul anului 
anterior. În ultimii cinci ani (2006-2010), totalul credite-
lor BEI din Polonia s-a ridicat la 17,5 miliarde EUR.

Împrumuturile excepţional de mari 
acordate de BEI au contribuit la asigu-
rarea unui flux continuu al investiţiilor 
publice în unele state membre
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Împrumuturile-cadru au ajuns şi în alte state membre 
ale UE cu regiuni de convergenţă, inclusiv în Cipru, 
Republica Cehă, Ungaria şi Slovacia. Împrumuturile-
cadru ale BEI au totalizat 11,6 miliarde EUR în 2010 
faţă de 8,5 miliarde EUR în 2009, ceea ce reflectă creş-
terea rapidă a utilizării acestui produs financiar.

Asistenţă tehnică pentru statele membre

Asistenţa tehnică joacă un rol fundamental, sprijinind 
cele 12 state membre care au aderat din 2004 la Uni-
unea Europeană să pregătească proiecte importante 
care vor fi supuse spre aprobare în vederea finanţă-
rii nerambursabile din fondurile structurale şi de co-
eziune europene. Acesta este rolul iniţiativei „Asisten-
ţă comună pentru susţinerea proiectelor în regiunile 

europene” (JASPERS) prin care, de la lansarea sa în 
2006, au fost finalizate 399 de operaţiuni de asisten-
ţă pentru proiecte, au fost supuse aprobării Comisiei 
185 de dosare ale proiectelor susţinute prin JASPERS 
şi au fost aprobate 104 proiecte susţinute. Volumul 
total al investiţiilor realizate prin proiectele avute în 
vedere de operaţiunile desfăşurate depăşeşte nivelul 
de 40 miliarde EUR. JASPERS se pregăteşte pentru pe-
rioada de programare a fondurilor structurale 2014-
2020, pentru a putea porni rapid operaţiunile.

Asistenţa tehnică prin programul JASPERS este oferită 
gratuit şi vizează absorbţia mai eficientă şi mai rapidă 
a fondurilor disponibile. Gestionată de BEI şi având 
sediul la Luxemburg, cu reprezentanţe locale în Bu-
cureşti, Varşovia şi Viena, JASPERS este o iniţiativă co-
mună a Comisiei Europene, BERD şi Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) din Germania.

  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, Comisia Europeană)

Linie de tramvai în Atena, Grecia
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Finanţarea întreprinderilor mici  
şi mijlocii

În 2010, Grupul BEI a sprijinit circa 115 000 IMM-uri prin interme-
diari. BEI a contribuit cu 10 miliarde EUR sub forma liniilor de cre-
dit destinate creditării IMM-urilor, în timp ce FEI a furnizat garan-
ţii pentru IMM-uri şi capital de risc totalizând 2,8 miliarde EUR.

Pentru BEI, cifrele din 2010 sunt comparabile cu nive-
lul record de 12,7 miliarde EUR din 2009, în momen-
tul culminant al crizei.

Susţinerea sporită a întreprinderilor mici şi mijlocii 
(IMM-uri) de către BEI a reprezentat unul din elemen-
tele sprijinului băncii pentru creştere economică şi lo-
curi de muncă în cadrul Planului european de redresa-
re economică adoptat de Consiliul ECOFIN – miniştrii 
de finanţe ai statelor membre – în decembrie 2008. 
Obiectivul stabilit de Consiliul ECOFIN în decembrie 
2008, respectiv credite de 30 miliarde EUR destinate 
IMM-urilor în perioada 2008-2011, a fost îndeplinit cu 
un an mai devreme faţă de termenul stabilit.

Impactul creditelor mai mari pentru IMM-uri a fost re-
simţit în mod echitabil şi pe scară largă. Peste 63 000 
de IMM-uri din întreaga Uniune Europeană au bene-
ficiat în 2010 de pe urma liniilor de credit BEI. Una din 
condiţiile impuse intermediarilor care administrează 
linii de credit BEI este ca fiecărui euro pe care îl acor-
dă banca să i se adauge cel puţin un euro din par-
tea intermediarului, în acest mod dublându-se prac-
tic suma disponibilă pentru IMM-uri. Intermediarii 
au, de asemenea, obligaţia de a transfera IMM-urilor 
europene avantajele în materie de dobândă datora-
te condiţiilor atractive ale BEI. La sfârşitul anului, BEI 
acordase linii de credit către peste 170 de intermedi-
ari financiari în 24 din cele 27 de state membre.

Pe perioada crizei, BEI a depus eforturi speciale pen-
tru a ajuta IMM-urile din statele membre din Euro-
pa Centrală şi de Est (unde împrumuturile acordate 
în 2010 au rămas apropiate de nivelul anului 2009), 
precum şi din ţările candidate şi potenţial candida-
te. Continuându-şi strânsa cooperare tradiţională  
cu băncile locale, care au întâmpinat probleme ca ur-
mare a deteriorării portofoliilor lor de împrumuturi,  
în 2009 BEI s-a asociat şi cu BERD şi Grupul Băncii  
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Mondiale la Planul de acţiune comun al instituţiilor fi-
nanciare internaţionale (IFI) în vederea creşterii spriji-
nului pentru IMM-urile din Europa Centrală şi Europa 
de Est până la 24,5 miliarde EUR în perioada 2009-2010. 
În cadrul acestui pachet, banca s-a angajat să dubleze 
resursele pe care le pune în mod normal la dispoziţie, 
până la o valoare totală de 11 miliarde EUR până la sfâr-
şitul anului 2010, obiectiv care a fost atins mult mai de-
vreme în cursul anului. Creditele BEI în cadrul Planului 
de acţiune comun s-au ridicat la 14 miliarde EUR la sfâr-
şitul anului 2010, cu 25% peste suma prevăzută iniţial.

Formulă nouă de împrumut pentru societăţile 
cu capitalizare medie

În paralel, BEI şi-a actualizat creditarea intermediată pen-
tru societăţile cu capitalizare medie. Mai mari decât IMM-
urile, dar având sub 3 000 de angajaţi, societăţile cu capi-
talizare medie sunt în continuare private de un acces larg 
la gama completă de instrumente financiare destinate în-
treprinderilor. Criza financiară a avut un impact imediat şi 
semnificativ asupra finanţării disponibile pentru societăţile 
cu capitalizare medie, foarte asemănător impactului asu-
pra IMM-urilor. Băncile comerciale – adesea principala sau 
singura sursă de fonduri pentru societăţile cu capitaliza-
re medie – şi-au înăsprit normele de creditare şi au ridicat 
costurile împrumuturilor. Exista riscul ca criza creditelor să 
împiedice societăţile cu capitalizare medie să mai facă in-
vestiţii, stând astfel în calea redresării economiei europene.

Aplicând lecţiile învăţate din finanţarea IMM-urilor, BEI 
a revizuit Împrumutul pentru societăţile cu capitalizare 
medie, un program de creditare intermediată creat în 
2003, în vederea creşterii sprijinului BEI în 2010. Împru-
mutul pentru societăţile cu capitalizare medie a fost con-
ceput pentru investiţii de până la 50 milioane EUR, un ni-
vel care în mod normal ar fi prea mic pentru a justifica un 
împrumut direct de la BEI, dar la care mărimea societăţii 
cu capitalizare medie investitoare şi volumul investiţiilor 
nu îi permiteau acesteia accesul la finanţările BEI desti-
nate IMM-urilor. Pentru proiectele cu un cost de până la  
25 milioane EUR, banca şi-a armonizat procedurile cu 
cele aplicate în cazul împrumuturilor mai mici destinate 
IMM-urilor, în timp ce proiectele între 25 milioane EUR şi 
50 milioane EUR sunt supuse unei evaluări simplificate. 

Impactul creditelor mai mari pentru 
IMM-uri a fost resimţit în mod echita-
bil şi pe scară largă

Împrumuturi BEI acordate IMM-urilor din 
Uniunea Europeană (2007-2010)
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Această procedură este valabilă pentru o perioadă de 
probă iniţială de doi ani, timp în care BEI se aşteaptă la 
o creştere substanţială a sprijinului pentru societăţile cu 
capitalizare medie.

FEI şi IMM-urile

Fondul European de Investiţii (FEI), care, împreună cu 
BEI, formează Grupul BEI, este organismul specializat 
în operaţiuni de finanţare de risc pentru IMM-uri. Pe 
tot parcursul anului 2010, FEI a continuat să joace un 
rol cheie în sprijinirea IMM-urilor europene după criză. 
Îndeplinindu-şi rolul de investitor cheie de tip „fond de 
fonduri”, FEI a realizat volume record de participări la 
capital, făcând disponibile resurse în toate mandate-
le şi promovând inovarea, creşterea, spiritul antrepre-
norial şi crearea de locuri de muncă. Prin produsele 
de garantare puse de FEI la dispoziţia intermediarilor 
financiari, s-a îmbunătăţit accesul la finanţare pentru 
mai mult de 51 000 IMM-uri europene, iar în calitate 
de garant al tranzacţiilor IMM-urilor, FEI a contribuit la 
redresarea pieţei de securitizare a IMM-urilor prin în-
cheierea primelor două tranzacţii de la apariţia crizei.
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Noi instrumente şi finanţări pentru FEI

În scopul asigurării unei capacităţi suplimentare pen-
tru FEI, astfel încât acesta să poată face faţă pe termen 
lung întregii activităţi anticipate privind capitalul de 
risc, BEI a decis să suplimenteze cu 1 miliard EUR fon-
durile încredinţate FEI în cadrul Mandatului privind ca-
pitalul de risc. Resursele suplimentare creează un fond 
autonom de capital de risc de tip revolving în sumă de 
5 miliarde EUR, care va fi utilizat în principal pentru a 
susţine IMM-urile tinere orientate pe tehnologie şi care 
va acţiona ca un catalizator, atrăgând investiţii private 
suplimentare substanţiale spre acest sector.

În 2009, în momentul culminant al crizei, BEI a pus la 
dispoziţia FEI 1 miliard EUR pentru a fi investit în con-
tul BEI ca Facilitate de tip „mezanin” pentru creştere. 
Finanţarea de tip „mezanin” este o combinaţie de îm-
prumut şi participare la capital, adesea sub forma îm-
prumuturilor neprivilegiate sau pentru transformare în 
participare la capital, adecvată îndeosebi pentru între-
prinderile mici în curs de dezvoltare şi cu creştere pu-
ternică. La sfârşitul anului 2010 – în condiţii de piaţă 
dificile – FEI a angajat circa 224 milioane EUR într-o se-
rie de fonduri. Condiţiile contractuale asigură cel puţin 
dublarea contribuţiei băncii prin alte contribuţii, cres-
când semnificativ efectul intervenţiei Grupului BEI.

După o etapă de pregătire minuţioasă, programul 
„Resurse europene comune pentru microîntreprin-
deri şi întreprinderi mici şi mijlocii” (JEREMIE), care 
are drept scop dezvoltarea regională, este complet 
operaţional, fiind efectuată prima finanţare destinată 
IMM-urilor locale. JEREMIE dă posibilitatea regiunilor 
şi statelor membre să utilizeze finanţările nerambur-
sabile din fondurile structurale pentru a crea o gamă 
largă de produse financiare. Lărgindu-şi sfera de acţi-
une a operaţiunilor, FEI a participat la noile iniţiative 
în slujba politicilor UE, îndeosebi la Instrumentul eu-
ropean de microfinanţare PROGRESS, înfiinţat în sco-
pul facilitării accesului la finanţare pentru microîntre-
prinzători, şomeri şi alte categorii de persoane care 
nu au acces la sistemul bancar tradiţional.

În 2010, FEI a investit peste 930 milioane EUR în fonduri 
de capital de risc şi de dezvoltare în Europa. În prezent, 
acesta are angajamente totale de 5,4 miliarde EUR în 
peste 350 de fonduri. FEI este unul din actorii principali 
ai industriei de capital privat din Europa. În timp ce prin 
instrumentele FEI de participare la capital se urmăreş-
te creşterea capitalului disponibil pentru IMM-uri, este 
la fel de important să se aibă în vedere şi necesităţile 
IMM-urilor în materie de credite, punându-le la dispo-
ziţie garanţii şi instrumente de securitizare. În 2010, FEI 
a acordat garanţii în valoare totală de 1,9 miliarde EUR. 
La sfârşitul anului 2010, portofoliul total al garanţiilor 
acordate s-a ridicat la 14,7 miliarde EUR.

PROGRES: abordarea excluziunii  
sociale prin microfinanţare

Instrumentul de microfinanţare PROGRESS este o facili-
tate înfiinţată în comun de Comisia Europeană şi Banca 
Europeană de Investiţii, fiecare instituţie contribuind cu 
suma de 100 milioane EUR. Iniţiativa PROGRESS, gesti-
onată de Fondul European de Investiţii, îmbunătăţeşte 
accesul la finanţare pentru anumite grupuri de risc, care 
întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte accesul la siste-
mul bancar tradiţional (de exemplu, şomerii, minorităţi-
le şi alte categorii de persoane aflate în pericol de exclu-
ziune socială), precum şi pentru activităţi independente 
şi microîntreprinderi. Se estimează că iniţiativa PRO-
GRESS va avea un impact substanţial asupra comba-
terii şomajului în UE. Până la finele anului 2010, a fost 
pusă deja la dispoziţia instituţiilor de microfinanţare 
prima tranşă de 8 milioane EUR. Se estimează un efect 
final de multiplicare a fondurilor angajate de 3-3,5 ori.



Raport de activitate 15 Grupul BEI

Construirea infrastructurii 
pieţei interne

Împrumuturile BEI pentru reţelele transeuropene (TEN) 
sunt în general mari pentru că susţin proiecte de in-
vestiţii de anvergură. În cazul în care astfel de proiecte 
sunt suspendate temporar, aşa cum s-a întâmplat din 
cauza crizei economice şi financiare, volumul împru-
muturilor acordate de BEI poate să difere considerabil 
de la un an la altul. Cu toate acestea, căile ferate, auto-
străzile şi căile navigabile interioare rămân importante 
datorită contribuţiei esenţiale a acestora la funcţiona-
rea pieţei interne, fiind în acelaşi timp un element che-
ie al competitivităţii industriei şi serviciilor europene.

În 2010 a fost pentru prima oară când proiectele fero-
viare au avut o pondere mai mare în cadrul finanţări-
lor BEI decât investiţiile din sectorul rutier. Finanţările 
BEI pentru proiectele feroviare au atins valoarea de 4,1 
miliarde EUR – o creştere de 30% faţă de 2009 şi pu-
ţin peste jumătate din toate împrumuturile acordate 
pentru reţelele transeuropene în 2010. Proiectele ruti-
ere au reprezentat 2,5 miliarde EUR, faţă de 4,5 miliar-
de EUR în urmă cu un an. Transportul feroviar de mare 
viteză a jucat un rol important, beneficiind de împru-
muturi în valoare de aproape 2 miliarde EUR, acordate 

În 2010, BEI a acordat suma de 7,8 miliarde EUR pentru reţelele de trans-
port europene şi încă 235 milioane EUR pentru proiecte din sectorul trans-
porturilor în Serbia care asigură legătura cu reţeaua de transport a UE, în 
comparaţie cu suma de 11,2 miliarde EUR acordată în 2009.

pentru construcţia de linii feroviare de mare viteză în 
Spania şi Portugalia, precum şi pentru tronsonul Tirol 
al legăturii feroviare Brenner din Austria.

În 2010, finanţările BEI pentru transportul durabil, 
inclusiv transportul urban, au cunoscut o creştere  

Reţele transeuropene de transport

Împrumuturi acordate, 2006-2010: 46 miliarde EUR
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de 50% comparativ cu 2009, atingând 9 miliarde EUR. 
Durabilitatea presupune o combinaţie a soluţiilor de 
transport, iar BEI acordă prioritate proiectelor ferovia-
re, acestea fiind urmate de proiectele privind căile na-
vigabile interioare şi de proiectele maritime. Banca a 
acordat împrumuturi în valoare de 125 milioane EUR 
pentru construcţia a două ecluze noi şi pentru lucrări 
de dragare în căile navigabile interioare din Valonia. 
Ambele programe sunt situate pe coridorul transeu-
ropean prioritar Rin/Meuse-Main-Dunăre.

Finanţare privată pentru investiţii publice

Reţelele de infrastructură funcţionale constituie co-
loana vertebrală a economiilor prospere. În următo-
rul deceniu, UE are nevoie de investiţii considerabile 
în infrastructură: în statele membre „vechi”, o parte 
însemnată din echipamentele existente necesită re-
novare; în statele membre „noi”, este nevoie în con-
tinuare de extinderea reţelelor de infrastructură. În 
condiţiile unor bugete publice sub presiune, creşte 
importanţa relativă a finanţării private pentru inves-
tiţiile de infrastructură.

Parteneriatele public-private (PPP) au jucat un rol im-
portant în investiţiile din reţelele de transport, deşi 
numărul PPP-urilor a scăzut în perioada crizei. În ca-
drul parteneriatelor public-private, de regulă autori-
tăţile publice şi întreprinderile cooperează pentru a 
asigura finanţarea, construirea şi întreţinerea proiec-
telor de infrastructură. În ceea ce priveşte volumul 
împrumuturilor, proiectele PPP au reprezentat 32% 
din împrumuturile finanţate de BEI în 2010 pentru 
transporturile transeuropene.

Având o vastă experienţă şi competenţă în dome-
niul finanţării PPP-urilor, BEI a înfiinţat Centrul Euro-
pean de Expertiză în domeniul PPP-urilor, cu o reţea 
de membri care, în prezent, pe lângă BEI şi Comisie, 
cuprinde 30 de state membre ale UE şi ţări asocia-
te, precum şi numeroase regiuni. Centrul facilitea-
ză schimbul eficient de experienţă şi oferă sprijin în 
pregătirea proiectelor, precum şi servicii de consiliere 

pentru promotorii publici de proiecte prioritare pri-
vind reţelele transeuropene, propunându-şi să joace 
un rol în relansarea finanţării PPP-urilor în viitor.

În perspectivă, obligaţiuni pentru finanţarea 
proiectelor UE

Ideea de a lansa aşa-numitele obligaţiuni pentru fi-
nanţarea proiectelor UE a fost formulată pentru pri-
ma dată de preşedintele Comisiei, Barroso, cu ocazia 
„Discursului privind starea Uniunii”, ţinut la Bruxelles 
în septembrie 2010. Principalul obiectiv al iniţiativei 
ar fi atragerea de finanţare suplimentară din secto-
rul privat pentru anumite proiecte de infrastructură. 
Obligaţiunile pentru finanţarea proiectelor ar acţiona 
ca un catalizator în atragerea de capital privat şi ast-
fel s-ar evita creşterea finanţării publice directe sau 
creşterea îndatorării guvernelor. Acestea ar urma să 
fie subscrise de bănci şi investitori instituţionali şi ar 
beneficia de o îmbunătăţire a calităţii creditului, sus-
ţinută de BEI şi de Comisie în cadrul unui mecanism 
cu împărţirea riscurilor. Investitorii instituţionali, pre-
cum fondurile de pensii, sunt atraşi de activele de in-
frastructură deoarece durata lungă de viaţă a acesto-
ra permite echilibrarea pasivelor pe termen lung ale 
fondurilor respective.

Obligaţiunile pentru finanţarea proiectelor sunt unul 
dintre produsele financiare despre care se discută în 
contextul Strategiei Europa 2020 şi, în cazul în care 
acestea vor deveni o componentă cu drepturi depli-
ne în cadrul setului de instrumente de finanţare a in-
frastructurii EU, nu vor deveni operaţionale înainte 
de perioada bugetară 2014-2020.

Durabilitatea presupune o combinaţie a 
soluţiilor de transport, BEI acordând pri-
oritate proiectelor feroviare
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Totul începe cu educaţia

O educaţie îmbunătăţită stă la baza creşterii economice 
şi ocupării forţei de muncă în viitor, fiind unul din dome-
niile cheie pe care se axează Strategia Europa 2020. Cre-
ditele BEI acoperă toate ciclurile de învăţământ, de la 
învăţământul preşcolar, primar, secundar şi terţiar până 
la formarea profesională şi educaţia adulţilor. În 2010, 
banca a acordat credite în valoare totală de 4,4 miliarde 
EUR pentru proiecte din domeniul învăţământului.

În oraşul francez Lille, un credit BEI de 200 milioane 
EUR a permis dotarea regiunii cu 30 de „collèges” (uni-
tăţi de învăţământ gimnazial) noi sau renovate, care 
sunt accesibile tinerilor cu mobilitate redusă, fiind 
echipate corespunzător, cu infrastructură informatică 
performantă. Şcolile respectă cele mai bune practici 
privind eficienţa energetică şi mediul, de ele urmând 
a beneficia în ultimă instanţă 16 000 de elevi.

Sprijinirea instaurării unei economii competitive ba-
zate pe cunoaştere care să fie capabilă de creşte-
re durabilă constituie una din priorităţile majore ale 
băncii. Din anul 2000, BEI finanţează investiţii în cer-
cetare, dezvoltare şi inovare (CDI), în educaţie şi în 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – pilonii eco-
nomiei bazate pe cunoaştere.

Ţinta creditelor BEI din 2010 a fost „triunghiul cu-
noaşterii”, un concept care leagă educaţia, cercetarea 
şi dezvoltarea, precum şi inovarea – toate trei con-
stituind cheia competitivităţii Europei şi a creşterii 
economice pe termen lung. Consolidarea triunghiu-
lui cunoaşterii nu are doar un impact pozitiv asupra 
competitivităţii, dar joacă un rol important şi în com-
baterea sărăciei, excluziunii sociale şi inegalităţii.

Promovarea inovării

BEI are în spate un deceniu de experien-
ţă şi competenţă privind economia baza-
tă pe cunoaştere, acordând în acest scop 
credite în valoare de aproape 103 miliar-
de EUR în perioada 2000-2010, din care 
17 miliarde EUR numai în 2010.

Spitalul Universitar Karolinska, Suedia
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cercetare şi dezvoltare în domeniul asistenţei medicale 
în Belgia, Germania, Austria şi Franţa. Suma de 130 mili-
oane EUR a fost acordată pentru tehnologia informatică 
şi imagistică în domeniul asistenţei medicale, investiţie 
care va permite spitalelor reducerea costurilor şi furni-
zarea de servicii medicale de calitate pe termen lung.

Reţelele digitale

Infrastructura pentru tehnologia informaţiei şi comu-
nicaţiilor consolidează şi accelerează difuzarea infor-
maţiilor, cunoştinţelor şi inovării, de exemplu, prin ac-
ces de generaţie următoare, precum FTTH („fibre to 

Consolidarea economiei bazate pe cu-
noaştere joacă un rol important şi în 
creşterea economică

Cercetarea şi dezvoltarea

Creditele BEI pentru cercetare şi dezvoltare au totali-
zat 7,3 miliarde EUR în 2010, susţinând o largă varie-
tate de sectoare.

Sprijinirea cercetării şi dezvoltării inovatoare în sectorul 
autovehiculelor a făcut parte din răspunsul BEI la criza 
economică. Facilitatea europeană privind transportul 
nepoluant (FETN) a fost înfiinţată în noiembrie 2008, 
având obiectivul primar de a asigura, pe termen scurt, 
sprijin pentru investiţiile care vizează reducerea emi-
siilor şi eficienţa energetică în industria europeană a 
autovehiculelor. Într-o perioadă de scădere fără prece-
dent a cererii, FETN avea menirea de a stabiliza nivelul 
programelor de investiţii din domeniul cercetării şi dez-
voltării ale promotorilor din sectorul privat. Aşa cum 
s-a prevăzut, FETN a asigurat în 2009 şi 2010 împrumu-
turi suplimentare în valoare de 9 miliarde EUR pentru 
sectorul respectiv, în total beneficiind 36 de proiecte. 
La sfârşitul anului 2010, FETN a fost eliminată treptat, 
drept urmare se estimează că împrumuturile pentru 
cercetare şi dezvoltare în sectorul autovehiculelor vor 
reveni la nivelurile anterioare crizei. În centrul atenţiei 
rămân însă soluţiile de ultimă oră care permit îmbună-
tăţirea mediului şi competitivităţii Europei, de exem-
plu, dezvoltarea de vehicule electrice.

Pentru un impact maxim, BEI a lansat, de asemenea, noi 
instrumente financiare destinate unor soluţii şi tehno-
logii inovatoare, care nu ar putea fi uşor finanţate prin 
surse convenţionale. Unul din aceste instrumente este 
Facilitatea de finanţare cu împărţirea riscurilor (FFIR), o 
iniţiativă comună a Comisiei Europene şi a băncii, care 
permite acordarea de împrumuturi pentru proiecte ce 
implică riscuri mai mari, dar şi profituri pe măsură. Îm-
prumuturile acordate în 2010 în baza Facilităţii de finan-
ţare cu împărţirea riscurilor s-au ridicat la 1,8 miliarde 
EUR, cu 1 miliard EUR mai puţin faţă de anul anterior 
– semn că criza creditelor se atenuează pentru com-
paniile care au apelat la BEI în momentul culminant al 
acesteia. De la crearea sa, în 2007, prin Facilitatea de fi-
nanţare cu împărţirea riscurilor s-au acordat credite în 
valoare de peste 6 miliarde EUR. Printre cei care au be-
neficiat în 2010 de sprijin prin Facilitatea de finanţare cu 
împărţirea riscurilor s-a aflat AGFA – pentru investiţii în 

Sincrotrone Trieste, Italia
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Sincrotrone Trieste

IRUVX-FEL – lasere cu electroni liberi cu infraroşii, ultraviolete, 
raze X – au prioritate ridicată pentru infrastructura de cerce-
tare europeană. În 2010, BEI a acordat împrumuturi în valoa-
re de 20 milioane EUR pentru investiţii făcute de Sincrotrone 
Trieste la acceleratorul liniar al acesteia, în scopul îmbunătă-
ţirii programelor de optică şi imagistică pentru materialele 
magnetice şi celulele vii. Împrumutul era destinat şi pentru 

construirea unei instalaţii de trigenerare, cu scopul de a ex-
trage energie din deşeurile rezultate în urma operaţiunilor 
efectuate în laborator şi de a reduce necesităţile energetice.

Economia bazată pe cunoaştere
Finanţări

(milioane EUR)

2010 2000-2010

Infrastructură TIC 4 761 25 208

Educaţie şi formare profesională 4 356 22 276

Cercetare şi dezvoltare 7 349 53 258

Altele 79 2 515

Total 16 544 103 258

the home” – fibră optică până la abonat) şi internetul 
mobil în bandă largă. Proiectul Reggefiber de tip FTTH 
derulat în Olanda, pentru care BEI a acordat un împru-
mut în valoare de 142,5 milioane EUR în 2010, constă 
în construirea unei infrastructuri de acces în bandă lar-
gă de foarte mare viteză. Proiectul se bazează pe ac-
cesul deschis, pentru a permite competiţia între mai 

mulţi furnizori de servicii de telecomunicaţii. Fibre op-
tice dedicate vor ajunge în circa 650 000 locuinţe. În 
2010, BEI a acordat împrumuturi în valoare de 4,8 mi-
liarde EUR pentru proiecte TIC.

FEI şi inovarea

Programul FEI de transfer de tehnologie are în centrul 
atenţiei organizaţiile europene din domeniul cercetă-
rii. Transferul de tehnologie este procesul prin care re-
zultatele cercetării şi dezvoltării sunt transformate în 
produse sau servicii comercializabile. Comercializarea 
se poate efectua în mai multe moduri, în special prin 
colaborarea dintre organizaţiile de cercetare şi indus-
trie, prin licenţiere sau cesiunea drepturilor de propri-
etate şi prin crearea de întreprinderi noi sau companii 
bazate pe activităţi de cercetare universitară.
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Aprovizionarea sigură şi competitivă 
cu energie

Cu împrumuturi în valoare de 14,8 miliarde EUR în 
2010, sprijinul pentru proiectele energetice reprezin-
tă în prezent peste 20% din totalul împrumuturilor 
acordate de BEI.

O parte a misiunii BEI este de a ajuta Uniunea Euro-
peană să atingă obiectivele politicii sale energetice în 
materie de durabilitate, competitivitate şi securitate 
a aprovizionării. Conştientă de nevoile crescânde de 
investiţii, BEI a sporit substanţial împrumuturile des-
tinate proiectelor energetice. 

Centrala electrică din Lahti, Finlanda

BEI este un partener natural pen-
tru finanţările privind infrastructura 
energetică

Construirea infrastructurii energetice 
pentru viitor

O dată cu îmbătrânirea reţelelor energetice şi cu creş-
terea rapidă a cerinţelor de renovare, investiţiile în re-
ţele devin o prioritate absolută pentru Europa. BEI este 
partenerul financiar natural şi – în calitatea sa de cel 
mai mare furnizor de credite pentru reţelele energeti-
ce din Europa – a jucat întotdeauna un rol important 
în finanţarea infrastructurii energetice. În 2010, credite-
le BEI pentru sprijinirea reţelelor energetice s-au ridicat 
la 3,8 miliarde EUR. BEI sprijină în special mari proiec-
te europene de interconectare, precum modernizarea 
şi extinderea reţelei electrice de transport din Spania, 
în scopul îmbunătăţirii conexiunilor şi creşterii eficien-
ţei energetice în aprovizionarea cu surse de energie 
tradiţională şi de energie regenerabilă, pe care BEI le-a 
susţinut cu finanţări în valoare totală de 600 milioane 
EUR. Alte proiecte de marcă din 2010 includ o legătură 
energetică care conectează Malta, înainte izolată, la re-
ţeaua europeană (100 milioane EUR) şi alte intercone-
xiuni internaţionale, precum modernizarea reţelei elec-
trice maghiare, crescându-i capacitatea internă şi cea 
transfrontalieră (150 milioane EUR).
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Diversificarea surselor de energie, 
asigurarea aprovizionării Europei

Investiţiile pentru diversificarea şi asigurarea aprovi-
zionării cu energie s-au ridicat la 3,7 miliarde EUR în 
2010. Între proiectele finanţate se numără centrale-
le de cogenerare (de energie termică şi electrică) din 
Finlanda, Italia şi Spania, precum şi termocentrale pe 
gaz şi valorificarea zăcămintelor de petrol din apele 
daneze şi norvegiene ale Mării Nordului.

În 2010, BEI, BERD şi Societatea Financiară Internaţio-
nală (membră a Grupului Băncii Mondiale) au semnat 
o scrisoare de mandat pentru a începe evaluarea pro-
iectului privind conducta de gaz Nabucco, prevăzută 
să transporte gaz atât din regiunea Mării Caspice, cât 
şi din Orientul Mijlociu spre pieţele consumatorilor 
europeni. Scopul conductei este de a răspunde cere-
rii viitoare de gaz a UE şi de a diversifica grupul de ţări 
furnizoare ale Europei. Implicarea de la început a ce-
lor trei instituţii financiare internaţionale va ajuta Na-
bucco să corespundă celor mai înalte standarde pri-
vind evaluarea riscurilor de mediu şi sociale, precum 
şi în ceea ce priveşte achiziţiile. Evaluarea proiectului 
va include o analiză minuţioasă a aspectelor comer-
ciale, sociale şi a celor de mediu. Pachetul potenţial 
de finanţare pentru investiţie este de circa 4 miliarde 
EUR, din care 2 miliarde EUR de la BEI.

Investiţii energetice în afara Uniunii Europene

În 2010, BEI a decis creşterea cu 50%, până la 4,5 mili-
arde EUR, a Facilităţii multianuale pentru energie du-
rabilă şi securitatea aprovizionării cu energie, pentru 
a finanţa proiecte în ţările vecine, ţările ACP, Africa de 
Sud, Asia şi America Latină. Până la sfârşitul anului, 
peste 100% din suma iniţială de 3 miliarde EUR fuse-
se deja acordată, aprobată sau alocată pentru evalu-
are. Majoritatea finanţărilor în cadrul acestei facilităţi 
multianuale a fost pentru investiţii privind energia 
din surse regenerabile şi eficienţa energetică.

În plus, în afara facilităţii, dar în cadrul mandatului FE-
MIP pentru ţările mediteraneene, un împrumut în valoa-
re de 500 milioane EUR a fost acordat pentru MEDGAZ, 
contribuind substanţial la securitatea aprovizionării cu 
energie a UE. Împrumutul băncii este folosit pentru con-
struirea unei conducte de gaz între Algeria şi Spania, in-
clusiv un terminal pentru recepţia gazului în partea spa-
niolă şi o staţie de comprimare la Beni Saf în Algeria.

Medgaz, Algeria

Cea mai eficientă cale  de atingere a obiectivelor UE în 
materie de durabilitate, competitivitate şi securitate a 
aprovizionării cu energie constă în promovarea investi-
ţiilor în eficienţa energetică şi în energia regenerabilă. Cu 
investiţii care totalizează 7,3 miliarde EUR, cele două do-
menii au reprezentat aproape jumătate din totalul inves-
tiţiilor energetice finanţate în 2010. Mai multe informaţii 
despre creditele BEI pentru eficienţă energetică şi energie 
regenerabilă puteţi găsi în capitolul privind acţiunile îm-
potriva schimbărilor climatice.



Susţinerea acţiunilor împotriva 
schimbărilor climatice

Instalarea offshore a 

unei turbine eoliene, 

Belgia
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Proiectele din sectoarele vulnerabile trec printr-un pro-
ces de selecţie pentru a se asigura că în ciclul proiectului 
s-a ţinut cont de factorii de risc climatic. De asemenea, 
banca a integrat considerentele legate de adaptarea la 
schimbările climatice în mai multe politici sectoriale pri-
vind împrumuturile şi finanţează proiecte privind adap-
tarea la schimbările climatice, cu precădere în sectorul 
apei. Această abordare este în curs de extindere asupra 
întregului portofoliu al BEI. Banca poate, de asemenea, 
ajuta promotorii din sectorul public şi privat să pre-
gătească şi să finanţeze proiecte privind atenuarea şi 
adaptarea la schimbările climatice prin intermediul pro-
gramelor de asistenţă tehnică. Astfel se încurajează cele 
mai bune practici, se furnizează orientări strategice şi se 
asigură consolidarea în mod benefic a capacităţilor.

Activităţile de împrumut ale băncii în acest domeniu 
susţin în totalitate „creşterea economică durabilă”, 
obiectiv central al Strategiei Europa 2020. Acţiunile 
desfăşurate de BEI împotriva schimbărilor climatice se 
axează atât pe investiţii pentru emisii reduse de dioxid 
de carbon, care atenuează emisiile de gaze cu efect de 
seră, cât şi pe proiecte privind rezistenţa la schimbări-
le climatice prin care se îmbunătăţeşte adaptarea la 
impactul exercitat de schimbările climatice. Sprijinirea 
atenuării impactului schimbărilor climatice şi a adap-
tării la acestea are loc în cadrul politicilor sectoriale de 
împrumut ale BEI, în special cele care vizează energia, 
transporturile, apa, apele uzate, deşeurile solide, silvi-
cultura şi cercetarea, dezvoltarea şi inovarea.

Principiul integrării acţiunilor împotriva 
schimbărilor climatice

Acţiunile împotriva schimbărilor climatice devin din 
ce în ce mai mult parte integrantă a activităţilor de 
împrumut ale BEI. În esenţă, integrarea înseamnă ali-
nierea tuturor activităţilor de finanţare ale BEI la stra-
tegia băncii privind acţiunile împotriva schimbărilor 
climatice. Practic, aspectele privind schimbările cli-
matice sunt încorporate treptat în toate operaţiunile 
BEI şi devin parte integrantă a proceselor interne.

Proiectele cu implicaţii privind schimbările climatice 
sunt evaluate de BEI pentru a se asigura că acestea în-
corporează şi respectă cerinţele europene şi internaţio-
nale ale politicii privind schimbările climatice, utilizea-
ză cele mai bune tehnologii disponibile şi prin urmare, 
susţin o creştere bazată pe emisii reduse de dioxid de 
carbon şi care este rezistentă la schimbările climatice 
în faza de implementare  şi de exploatare a proiectelor. 
Banca şi-a elaborat propria metodologie de măsurare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră produse de proiecte-
le pe care le finanţează şi evaluează potenţialul respec-
tivelor proiecte de a genera credite de carbon.

Integrarea înseamnă alinierea tutu-
ror activităţilor de finanţare ale BEI la 
strategia băncii privind acţiunile îm-
potriva schimbărilor climatice

În 2010, împrumuturile pentru acţiunile împotriva schimbărilor climati-
ce au atins 20,5 miliarde EUR, respectiv aproape 30% din toate împru-
muturile acordate de BEI. Pentru BEI, acţiunile împotriva schimbărilor 
climatice – atenuarea, ca şi adaptarea – reprezintă o prioritate majoră.

Complexul geotermic Hellisheidi, Islanda
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Parteneriate

BEI nu acţionează însă de una singură. Problema este 
una globală, iar răspunsul trebuie să fie colaborarea 
la scară globală. BEI cooperează strâns cu alte institu-
ţii ale UE, cu guvernele statelor membre ale UE şi ale 
ţărilor partenere, precum şi cu alte instituţii de finan-
ţare internaţionale sau bilaterale. Banca acţionează 
ca un catalizator şi partener experimentat în susţine-
rea investiţiilor privind schimbările climatice în Euro-
pa şi în afara acesteia. BEI cofinanţează proiecte pri-
vind emisiile reduse de dioxid de carbon şi rezistenţa 
la schimbările climatice, alăturându-se companiilor 
din sectorul privat şi sectorului public, şi poate con-
tribui la multiplicarea fondurilor disponibile.

Prin iniţiativa ELENA (Facilitatea europeană de asis-
tenţă pentru proiectele energetice locale), banca şi 
Comisia Europeană ajută la pregătirea unor proiec-

te mari de investiţii pentru energie durabilă la nive-
lul oraşelor şi regiunilor. Fondul Dasos pentru secto-
rul forestier, Fondul Marguerite şi Fondul DIF pentru 
energii regenerabile sunt câteva exemple de fonduri 
constituite împreună cu alte instituţii şi cu sectorul 
privat pentru a furniza investiţii în energie regenera-
bilă, eficienţă energetică şi silvicultură. Fondul mon-
dial pentru eficienţă energetică şi energii regenera-
bile (GEEREF) are drept obiectiv investiţiile în energie 
regenerabilă şi eficienţă energetică în ţările în curs de 
dezvoltare şi economiile în tranziţie, prin intermediul 
fondurilor pentru infrastructură energetică durabilă. 
Acesta este consiliat de Grupul BEI şi susţinut de UE, 
Germania şi Norvegia, precum şi de investitori de pe 
pieţele emergente. În plus, toate fondurile de carbon 
ale BEI au fost înfiinţate în cooperare cu alte institu-
ţii de finanţare naţionale sau internaţionale. Acestea 
sunt doar câteva exemple de iniţiative ale BEI privind 
acţiunile împotriva schimbărilor climatice, luate îm-
preună cu partenerii săi europeni şi internaţionali.
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Investiţii în energie regenerabilă  
şi eficientă

Investiţiile în energia regenerabilă şi eficienţa energetică constituie obiec-
tivul central al împrumuturilor acordate de BEI în sectorul energetic, contri-
buind la creşterea durabilităţii, competitivităţii şi securităţii aprovizionării 
cu energie a Europei

Investiţiile în energie regenerabilă şi eficienţă energe-
tică reprezintă cea mai bună cale de a ajuta Uniunea 
Europeană să-şi atingă obiectivele privind energia 
şi clima până în 2020. Acestea constau în reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% faţă de ni-
velurile din 1990, creşterea la 20% a ponderii energi-
ilor regenerabile în cadrul consumului final de ener-
gie şi creşterea cu 20% a eficienţei energetice.

Energia regenerabilă

Împrumuturile acordate de BEI pentru energia re-
generabilă au crescut substanţial în ultimii ani, atin-
gând 6,2 miliarde EUR în 2010. Ponderea împrumu-
turilor pentru energia regenerabilă în portofoliul BEI 
pentru energie a crescut de la mai puţin de 10% în 
2006 la aproape 30% în 2009 şi 34% în 2010. Majori-
tatea acestor împrumuturi este acordată pentru pro-
iecte privind generarea de energie eoliană şi solară.

Printre investiţiile sprijinite de BEI în 2010 s-a aflat 
programul de investiţii al Enel Green Power (EGP) din 
Italia, care are ca obiectiv central instalarea unei ca-
pacităţi noi de energie regenerabilă de 840 MW prin 
construirea de parcuri eoliene de dimensiuni mici şi 
medii şi de centrale fotovoltaice în 50 de amplasa-
mente pe întreg teritoriul Italiei, dar cu precădere în 
sud. Costul total al programului de investiţii pe trei 
ani al EGP va fi în jur de 1,26 miliarde EUR, din care 
aproape jumătate va fi suportat de BE.

Parcul eolian din Mougueiras, Portugalia

Împrumuturile acordate de BEI pen-
tru energia regenerabilă au crescut 
substanţial
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Investiţiile în parcurile eoliene offshore din UE iau am-
ploare rapid. În 2010, BEI a acordat un împrumut de 
450 milioane EUR pentru construcţia fazelor a doua 
şi a treia ale parcului eolian offshore de la Thornton 
Bank, situat la circa 30 km în largul coastei belgiene, 
în Marea Nordului. Construcţia se va realiza în perioa-
da 2011 - 2013 şi va fi pentru prima dată când se vor 
folosi turbine eoliene offshore de 6 MW. Cele 48 de 
turbine vor avea o capacitate combinată de 295 MW, 
determinând o capacitate totală a parcului eolian de 
până la 325 MW – suficientă pentru a furniza energie 
pentru 600 000 locuitori şi pentru a elimina 450 000 
tone de emisii de dioxid de carbon anual. Împrumu-
tul BEI făcea parte dintr-un pachet de finanţare fără 
recurs de 1,3 miliarde EUR, la care au mai participat 
două agenţii de creditare a exporturilor şi şapte bănci 
comerciale. Revista Project Finance International a 
salutat pachetul de finanţare, numindu-l „Tranzacţia 
anului pentru energii regenerabile”.

Eficienţa energetică

Împrumuturile BEI pentru eficienţă energetică s-au 
dublat, atingând 1,5 miliarde EUR în perioada 2008-

Centrala fotovoltaică Sunray de la Montalto 
di Castro

În Montalto di Castro, Italia, un împrumut în valoare 
de 98 milioane EUR a sprijinit construcţia şi exploata-
rea a două centrale fotovoltaice care folosesc un sistem 
de urmărire a soarelui pe parcursul zilei şi care furnizea-
ză cu până la 25% mai multă energie decât sisteme-
le fixe. Investiţiile în energii regenerabile sunt finanţate 
prin obligaţiuni emise de promotor printr-un vehicul 
investiţional. BEI a fost implicată activ în structurarea 
tranzacţiei şi, prin achiziţia a jumătate din obligaţiuni, 
este considerat un finanţator de bază. Tranzacţia îşi 
demonstrează deja din plin efectul asupra investitori-
lor instituţionali. Revista Project Finance International 
a salutat tranzacţia, numind-o „Tranzacţia de obliga-
ţiuni a anului.”

2009, şi au continuat să crească până la 2,3 miliarde 
EUR în 2010. În general, aspectele privind eficienţa 
energetică sunt integrate în toate proiectele evalua-
te de bancă.

În Bucureşti, BEI a sprijinit în 2010 autorităţile locale 
cu un împrumut în valoare de 70 milioane EUR pen-
tru finanţarea reabilitării energetice a blocurilor de 
locuinţe din capitala României. Fondurile vor contri-
bui la reducerea cu circa 50% a consumului energetic 
al clădirilor incluse în proiectul de reabilitare termică. 
La finalizarea programului, economia totală de ener-
gie se va ridica la circa 160 GWh pe an.

ELENA, o iniţiativă comună a BEI şi a Comisiei  
Europene, ajută autorităţile locale să pregătească pro-
iecte privind eficienţa energetică sau energia regene-
rabilă. Se are în vedere mobilizarea a peste 2 miliarde 
EUR în investiţii în anii următori. Provincia Barcelo-
na a început să realizeze lucrări pregătitoare pentru 
un program în valoare de 500 milioane EUR privind  
instalarea de panouri solare pe clădiri publice, îm-
bunătăţirea eficienţei energetice cu circa 280 GWh 
pe an şi reducerea emisiilor de CO

2
 cu echivalentul  

a 170 000 - 200 000 tone.

Centrala fotovoltaică Sunray din Montalto di Castro, Italia
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Finanţarea investiţiilor în carbon şi 
stocarea dioxidului de carbon

Iniţiativele de finanţare a investiţiilor în carbon fac parte inte-
grantă din răspunsul BEI la provocările schimbărilor climatice.

În 1997, ţările industrializate au semnat Protocolul de 
la Kyoto prin care s-au obligat să-şi reducă emisiile de 
gaze cu efect de seră (GES). Totuşi, li se permite să-şi 
menţină nivelurile emisiilor de GES prin finanţarea re-
ducerii emisiilor de GES altundeva în lume. Astfel s-a 
ajuns la crearea pieţelor de carbon, unde pot fi co-
mercializate drepturile de emisie a GES, şi la institu-
irea în 2005 de către UE a unui sistem european de 
comercializare a certificatelor de emisii. În 2008, UE 
s-a angajat ca până în 2020 să reducă emisiile de GES 
cu 20% faţă de nivelurile din 1990.

Rolul BEI privind finanţarea investiţiilor în carbon

Banca a creat un set de instrumente bazate pe piaţă 
pentru a încuraja comercializarea dioxidului de car-
bon, în cooperare cu alte instituţii de finanţare publi-
ce şi private, la nivel naţional şi internaţional. Prin im-
plicarea sa în sponsorizarea fondurilor de carbon, BEI 
promovează utilizarea capitalului atât din sectorul 
public, cât şi din cel privat pentru a sprijini proiectele 
privind emisiile reduse de dioxid de carbon.

Fondurile de carbon cofinanţate de BEI se concentrea-
ză în principal pe zonele mai puţin dezvoltate ale pie-
ţelor de carbon. Aceste fonduri cumpără creditele de 
carbon generate prin investiţii ecologice pentru a le 
vinde mai departe ţărilor şi companiilor care au nevo-
ie de ele pentru a-şi atinge obiectivele de reducere a 
emisiilor. În acest mod, fondurile le ajută să îşi respecte 
obligaţiile privind emisiile de dioxid de carbon în ca-
drul UE şi la nivel internaţional, în special în temeiul 
sistemului european de comercializare a certificatelor 
de emisii şi în conformitate cu acordurile internaţiona-
le. În plus, acestea sprijină economiile în tranziţie şi ţă-
rile în curs de dezvoltare să obţină finanţare pentru in-
vestiţiile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon.

Centrala electrică cu turn solar Solucar, Spania
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În cooperare cu Banca Mondială, BEI a înfiinţat Fondul 
de Carbon pentru Europa (FCE), care vizează statele 
membre ale UE şi sectorul privat european. Cu un ca-
pital de 50 milioane EUR, fondul achiziţionează credite 
de carbon din proiecte eligibile în cadrul mecanismelor 
flexibile ale Protocolului de la Kyoto care sunt compa-
tibile cu sistemul european de comercializare a certifi-
catelor de emisii. În plus, FCE poate investi până la 20% 
din capitalul său în programe de investiţii ecologice.

Având obiective şi structuri individualizate, interese şi 
participanţi la nivel regional, fondurile de carbon cofi-
nanţate de BEI au fost concepute pentru a creşte capa-
citatea pieţei şi mai degrabă suplimentează decât în-
depărtează participanţii privaţi de pe piaţa carbonului. 
Iniţiativele BEI privind fondurile de carbon anticipează, 
de asemenea, evoluţiile pieţelor şi promovează încre-
derea în cadrele de reglementare, în special pentru pe-
rioada de după 2012, când expiră Protocolul de la Kyo-
to. În acest fel, banca îşi aduce contribuţia la sprijinirea 
proiectelor şi pieţelor care altfel nu s-ar fi dezvoltat.

Fondurile de carbon cofinanţate de BEI

Fondul multilateral pentru comercializarea emisiilor 
(FMCE) a fost creat de BEI şi de BERD în scopul dezvol-
tării pieţei de carbon din ţările Europei Centrale şi de 
Est şi din Asia Centrală. Scopul este de a ajuta aces-
te ţări să-şi atingă obiectivele obligatorii şi voluntare 
de reducere a emisiilor. Suma de 208,5 milioane EUR 
mobilizată prin FMCE serveşte în principal creditelor 
de carbon generate de proiecte, dar şi programelor 
de investiţii ecologice.

Programul comun BEI-KfW privind achiziţia de car-
bon include o primă tranşă menită să vină în sprijinul 
întreprinderilor mici şi mijlocii care trebuie să respec-
te sistemul european de comercializare a certifica-
telor de emisii. Cea de-a doua tranşă a programului 
sprijină proiectele situate în ţările cele mai sărace şi 
cel mai puţin dezvoltate. Programul II BEI-KfW privind 
carbonul vizează atât creditele de carbon Kyoto, cât 
şi cele post-Kyoto. Bugetul total pentru ambele tran-
şe este de circa 190 milioane EUR.

Fondul de Carbon post-2012 este o iniţiativă lansată 
de BEI şi alte patru instituţii publice de finanţare cu 
scopul de a mări încrederea în instituirea unui regim 
de reglementare după expirarea Protocolului de la 
Kyoto. Fondul are un buget de 125 milioane EUR şi 
este primul de acest fel. Fondul şi-a adus deja contri-
buţia la elaborarea mai multor proiecte în Asia, Africa 
şi America Latină prin achiziţia de credite de carbon 
care urmează a fi generate prin utilizarea energiei eo-
liene, gestionarea mai bună a deşeurilor şi prin teh-
nologii de creştere a eficienţei energetice.

Creditele de carbon din Estonia şi Lituania

Fondul multilateral pentru comercializarea creditelor 
de carbon BERD-BEI a convenit în 2010 să achiziţioneze 
credite de carbon de la un grup de parcuri eoliene gesti-
onat de OÜ Nelja Energia, o companie de energie regene-
rabilă deţinută în totalitate de Fre-energy AS, un impor-
tant investitor eston în surse regenerabile de energie din 
Europa de Est. În conformitate cu acordul de achiziţie, 
Fondul multilateral pentru comercializarea creditelor de 
carbon va cumpăra creditele de carbon care vor proveni 
de la şase parcuri eoliene cu o capacitate combinată de 
76 MW din Estonia şi Lituania.
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NER300, va asigura sprijin financiar substanţial pen-
tru cel puţin opt proiecte care implică tehnologii CSC 
şi  34 de proiecte care implică tehnologii inovatoare 
privind sursele regenerabile de energie. Scopul este 
de a promova dezvoltarea economică bazată pe emi-
sii reduse de dioxid de carbon în Europa, creând lo-
curi de muncă „ecologice” şi contribuind la realizarea 
obiectivelor ambiţioase ale UE privind schimbările 
climatice.

Prima cerere de propuneri, emisă în noiembrie, anun-
ţa începerea punerii în aplicare a iniţiativei NER300, 
numită astfel deoarece va fi finanţată prin vânzarea 
a 300 milioane de certificate de emisii din rezerva 
pentru instalaţiile nou-intrate (New Entrants Reser-
ve - NER) din cadrul sistemului UE de comercializare a 
certificatelor de emisii. La preţurile curente ale pieţei 
pentru certificatele de emisii, iniţiativa are o valoare 
de circa 4,5 miliarde EUR, fiind cel mai mare program 
de felul acesta din lume. Programul va mobiliza in-
vestiţii de peste 9 miliarde EUR în total.

Primul fond de carbon din Africa francofonă şi primul 
fond naţional înfiinţat în asociere cu BEI –Fonds Ca-
pital Carbone Maroc – sprijină proiectele din cadrul 
mecanismului de dezvoltare nepoluantă (CDM) prin 
achiziţia de credite de carbon în perioada 2008-2017. 
Fondul este în valoare de 300 milioane MAD (peste 
26 milioane EUR).

Captarea şi stocarea dioxidului de carbon

BEI cooperează strâns cu Comisia Europeană pentru 
a sprijini mecanismele pentru programele pilot pri-
vind proiectele de captare şi stocare a dioxidului de 
carbon (CSC) din Europa şi din afara Europei.

Anul 2010 a cunoscut începutul colaborării dintre BEI 
şi Comisie pentru implementarea celui mai mare pro-
gram din lume de investiţii în proiecte pilot privind 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi energii-
le regenerabile. Iniţiativa, cunoscută sub numele de 

Fondurile de carbon ale BEI promovează 
încrederea în cadrele de reglementare

Helios Bay în Noua Caledonie, Franţa



Podul Øresund, Danemarca - Suedia
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În 2010, BEI a acordat împrumuturi în valoare de 
14,7 miliarde EUR pentru ca oraşele să devină mai 
durabile prin investiţii în renovare urbană, transport 
urban şi spitale.

JESSICA pentru oraşe

Dezvoltarea urbană durabilă este obiectivul cheie al 
JESSICA (Sprijin european comun pentru investiţii du-
rabile în zonele urbane), iniţiativă lansată de Comisia 
Europeană şi Banca Europeană de Investiţii, în cola-
borare cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. 
Prin JESSICA, statelor membre li se oferă opţiunea de 
a utiliza o parte din finanţarea nerambursabilă acor-
dată acestora din fondurile structurale pentru a face 
investiţii rambursabile în proiecte care fac parte din 
planurile integrate de dezvoltare urbană durabilă. 
Aceste investiţii, care pot lua forma participării la ca-
pital, a împrumuturilor şi/sau a garanţiilor, finanţează 

proiectele prin intermediul fondurilor de dezvoltare 
urbană şi al fondurilor de participare.

Până la sfârşitul anului 2010, au fost semnate 15 fon-
duri de participare pentru o sumă totală de peste 
1,5 miliarde EUR. Unul dintre acestea a fost un fond 
de participare înfiinţat în Grecia: s-a încheiat un acord 
în valoare de 258 milioane EUR cu Ministerul Econo-
miei, care, împreună cu BEI şi autorităţile locale elene, 
va identifica proiectele urbane eligibile. În Scoţia, un 
fond JESSICA va investi 50 milioane GBP în programe 
privind regenerarea activităţii economice, nodurile de 
transport şi ecologizarea locuinţelor. Lucrările de rege-
nerare vizează reamenajarea terenurilor abandonate 
cu scopul de a crea spaţii pentru activităţi economice 
noi, zone cu tehnologie fără fir, „energie verde” pentru 
locuinţele sociale şi programe de transport mai efici-
ent. În 2010, Lituania a devenit prima ţară în care fon-
durile JESSICA au fost plătite intermediarilor şi alocate 
pentru proiecte specifice de renovare urbană.

Oraşe durabile

Ecologizarea oraşelor şi transformarea lor 
în metropole durabile constituie un obiec-
tiv central al acţiunilor împotriva schim-
bărilor climatice.



Vehicule electrice Renault, Franţa
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transport feroviar fiabil, rapid şi ecologic pe rute care 
anterior erau deservite numai de mijloace de trans-
port rutier. Pentru mulţi, mobilitatea se va îmbunătă-
ţi odată cu descongestionarea traficului. Până în pre-
zent, BEI a finanţat circa 80 de proiecte de metrou în 
Uniunea Europeană şi 10 în afara UE.

Deşeurile ca oportunitate

Generarea de deşeuri municipale solide se ridică în 
medie la 525 kg pe persoană pe an în UE-27. Pe de 
o parte, gestionarea inadecvată a acestor deşeuri 
are un impact nefavorabil direct asupra calităţii vie-
ţii, sănătăţii publice, mediului şi schimbărilor clima-
tice. Pe de altă parte, deşeurile reprezintă o pierdere 
de resurse potenţial valoroase sub formă de materia-
le şi energie, a căror reutilizare, reciclare şi recupera-
re poate aduce beneficii nete semnificative. Prin ur-
mare, gestionarea deşeurilor solide nu este numai o 
provocare în ceea ce priveşte mediul şi sănătatea, dar 
şi o oportunitate economică „verde”. Împrumuturile 
acordate de bancă sprijină evitarea şi reutilizarea de-
şeurilor, precum şi investiţiile în instalaţiile pentru tra-
tarea deşeurilor reziduale rămase în urma reciclării în 
amonte, de exemplu instalaţiile de incinerare cu re-
cuperarea energiei şi instalaţiile de tratare mecanică/
biologică, precum şi instalaţiile pentru tratarea fluxu-
rilor de deşeuri colectate separat. În 2010, BEI a acor-
dat împrumuturi totalizând 89 milioane EUR pentru 
proiecte de acest tip.

Transportul nepoluant

Transportul public ecologic este vital pentru oraşe du-
rabile. Prin promovarea renunţării la transportul privat 
în favoarea transportului public şi a descongestionării 
traficului, investiţiile în transportul public nu numai că 
îmbunătăţesc calitatea aerului şi reduc poluarea foni-
că, dar permit şi combaterea schimbărilor climatice 
prin creşterea eficienţei energetice şi prin limitarea 
emisiilor de gaze cu efect de seră. Împrumuturile BEI 
pentru proiectele din sectorul transportului public din 
Uniunea Europeană au atins 8,5 miliarde EUR în 2010.

Transportul public ecologic este vital 
pentru oraşe durabile

În Stockholm, capacitatea trenurilor suburbane se va 
dubla începând din 2017, prin construirea unei linii fe-
rate subterane, finanţate parţial de BEI. Banca pune la 
dispoziţie 600 milioane EUR pentru proiectul Cityba-
nan, un tunel pentru trenuri suburbane sub centrul 
oraşului Stockholm. Proiectul constă dintr-un tunel de 
6 km pe sub centrul istoric al capitalei, două gări sub-
terane noi şi un pod feroviar. Proiectul va desconges-
tiona actuala cale ferată care trece prin oraş, permi-
ţând extinderea traficului feroviar regional şi naţional. 
Transportul public va deveni mai atractiv, încurajând 
navetiştii să renunţe la transportul rutier şi aducând 
beneficii substanţiale mediului. Citybanan este, de 
asemenea, un proiect prioritar de reţea transeuropea-
nă de transport (TEN-T) şi face parte din programul 
„triunghiului nordic” de modernizare a infrastructurii 
rutiere, feroviare şi maritime din Finlanda şi Suedia.

Investiţiile finanţate de BEI în transportul urban şi cel 
feroviar nu se limitează la statele membre ale UE. În 
Vietnam, de exemplu, banca a acordat două împru-
muturi care totalizează 223 milioane EUR pentru sus-
ţinerea proiectelor liniilor de metrou din Hanoi şi Ho 
Chi Minh. Sistemul de transport public din cele două 
oraşe contribuie la reducerea poluării şi a consumu-
lui de carburant prin faptul că asigură un serviciu de 
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În Lahti, Finlanda, BEI a acordat companiei de energie 
a oraşului, Lahti Energy, împrumuturi în valoare de 
75 milioane EUR, pentru construirea celei mai moder-
ne instalaţii din lume pentru convertirea deşeurilor în 
energie termică şi electrică. Lahti Energy este un cen-
tru internaţional de excelenţă în tehnologia de co-
generare, care permite utilizarea eficientă a energiei 
termice prin pomparea acesteia în reţelele de termo-
ficare. Utilizând deşeurile provenite de la întreprin-
deri şi de la gospodăriile din Lahti şi Helsinki pe post 
de carburant, noua instalaţie va prelucra 250 000 t 
anual, generând 90 MW de energie termică şi 50 MW 
de energie electrică. Volumul de energie produs este 
considerabil mai mare decât în instalaţiile existente, 
datorită unui proces nou de gazeificare şi incinerare 
la temperaturi ridicate şi presiune înaltă a aburului.

Sănătatea în oraşe

În 2010, BEI a acordat împrumuturi în valoare totală 
de 2,7 miliarde EUR unui număr de 14 spitale urbane 
din UE. Finanţările BEI pentru spitale îmbunătăţesc 
mediul social şi urban şi contribuie la promovarea 
comunităţilor durabile. Împrumuturile băncii îi ajută 
pe beneficiarii acestora să ofere asistenţă medicală 
de cea mai înaltă calitate prin proiecte care contribu-
ie la economia locală şi la renovarea urbană. Aceste 
spitale dispun adesea de centre de cercetare asociate 
universităţilor.

BEI a împrumutat 325 milioane EUR Universităţii din 
Leuven şi spitalului universitar al acesteia pentru 
construirea şi finalizarea campusului de ştiinţe me-
dicale Gasthuisberg, un centru medical şi universitar 
de prima clasă care asigură asistenţă medicală pen-
tru afecţiuni acute, cursuri şi cercetare într-un singur 
amplasament în Leuven.

Fondul GINKGO, Luxemburg

Autorităţile locale caută surse alternative de finan-
ţare pentru a acoperi costurile ridicate necesare pen-

tru curăţarea zonelor poluate. În 2010, BEI a investit 
15,6 milioane EUR în GINKGO, un fond de capital pri-
vat cu sediul în Luxemburg care achiziţionează tere-
nuri abandonate în Franţa şi Belgia, le curăţă şi le vin-
de sau mai întâi le reamenajează construind locuinţe, 
birouri şi clădiri comerciale eficiente din punct de ve-
dere energetic.
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Adaptarea la schimbările climatice

Fiind până în prezent cea mai mare sursă de finanţare a împrumutu-
rilor în sectorul apei la nivel global, BEI a identificat gestionarea in-
tegrată a resurselor de apă şi adaptarea la schimbările climatice ca 
obiective cheie pentru viitoarele operaţiuni de creditare.

Frecvenţa crescută a fenomenelor climatice extreme 
are un impact grav asupra disponibilităţii şi calităţii 
resurselor de apă dulce, provocând dezastre naturale 
legate de apă, inclusiv secete şi inundaţii. Adaptarea 
anticipativă şi precaută la consecinţele schimbărilor 
climatice este mai eficientă şi mai puţin costisitoare de-
cât adaptarea forţată, de urgenţă, în ultimul moment. 
Prin urmare, proiectele pe care le finanţează banca în 
sectorul apei vizează conservarea resurselor de apă 
dulce, gestionarea durabilă a apei, protecţia zonelor 
marine şi costiere, precum şi alte măsuri de adaptare.

În 2010, BEI a aderat la Alianţa mondială privind apa 
şi acţiunile de adaptare la schimbările climatice (Glo-
bal Water and Adaptation Action Alliance), o reţea de 
instituţii financiare, utilităţi, asociaţii, institute de cer-
cetare şi ONG-uri.

La nivel mondial

Majoritatea proiectelor actuale de adaptare finanţa-
te de BEI sunt situate în Uniunea Europeană. În 2010, 
banca a acordat un împrumut de 20 milioane EUR 
pentru extinderea sistemelor de canalizare şi de dre-
naj care deservesc aglomerarea urbană Limassol din 
Cipru, acţiune care cuprindea şi construirea de colec-
toare pentru apele pluviale.

În Rusia, împreună cu Banca Nordică de Investiţii 
(NIB), BERD şi Societatea Financiară Internaţională 
(SFI), BEI a finanţat bariera împotriva inundaţiilor de 
la Sankt Petersburg. Având o lungime de 25 km, bari-
era de la gura râului Neva protejează oraşul Sankt Pe-
tersburg şi pe cele cinci milioane de locuitori ai ora-

şului. Bariera mobilă ajută la îndepărtarea pericolului 
inundaţiilor de proporţii care au devastat oraşul încă 
de la înfiinţare, dar mai ales în ultimele decenii. Rea-
lizată cu costuri de peste 500 milioane EUR, bariera 
este una din cele mai mari structuri din lume de pro-
tecţie împotriva inundaţiilor. BEI oferă, de asemenea, 
consultanţă asupra aspectelor tehnice, operaţionale 
şi de mediu ale proiectului.

În strânsă cooperare cu Comisia Europeană şi alte in-
stituţii de finanţare, BEI finanţează, de asemenea, pro-
iecte de adaptare la schimbările climatice derulate în 
economiile emergente şi în curs de dezvoltare din în-
treaga lume. În 2010, BEI a colaborat cu UN-HABITAT la 
pregătirea unui proiect regional pentru ţările din zona 
lacului Victoria – Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania şi 
Uganda. Integrarea strategiilor privind apa şi canali-
zarea ar trebui să contribuie la creşterea rezistenţei la 
schimbările climatice din această regiune sensibilă şi 
să păstreze funcţia importantă a lacului, ca habitat şi 
ca resursă de apă pentru viitor. Banca finanţează deja 
lucrări privind apa şi canalizarea în capitala Ugandei, 
Kampala, fiind planificate şi alte împrumuturi pen-
tru proiecte de adaptare la schimbările climatice din 
Mwanza, în Tanzania, şi Kisumu, în Kenya.
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Integrarea strategiilor privind apa 
şi canalizarea creşte rezistenţa la 
schimbările climatice



Parteneriate la nivel mondial

Moma Titanium, 

Mozambic
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Prin împrumuturile în valoare de aproape 
9 miliarde EUR acordate în afara Uniunii Eu-
ropene, BEI oferă sprijin financiar semnificativ 
pentru proiectele din ţările partenere ale UE.

Majoritatea operaţiunilor de finanţare ale băncii în 
afara Uniunii Europene se desfăşoară în baza unei 
garanţii din bugetul UE, stabilită prin aşa-numitele 
mandate externe pentru activităţile BEI din diferite 
regiuni ale lumii. BEI cooperează strâns cu instituţiile 
UE, cu guvernele statelor membre ale UE şi ale ţări-
lor partenere, precum şi cu alte instituţii de finanţare 
internaţionale sau bilaterale, stabilind relaţii de lungă 
durată cu întreprinderi  din întreaga lume.

În 2010, BEI a reuşit să menţină un nivel ridicat al cre-
ditelor la nivelul tuturor regiunilor, renunţând treptat 
la măsurile suplimentare luate în contextul crizei eco-
nomice şi financiare. Banca rămâne cel mai mare fi-
nanţator internaţional din ţările candidate şi potenţial 

candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Credite-
le au atins din nou un nivel record de 2,6 miliarde EUR 
în ţările mediteraneene şi aproape s-au triplat în ţările 
partenere din est, atingând 631 milioane EUR. Împru-
muturile către ţările din Africa, zona Caraibelor şi Paci-
fic (ACP) s-au revigorat de curând graţie unui mandat 
reînnoit, susţinut de garanţia statelor membre. Acţi-
unile împotriva schimbărilor climatice au cunoscut 
o creştere cu 50% în cadrul Facilităţii pentru energie 
durabilă şi securitatea aprovizionării cu energie, care 
susţine proiectele din ţările vecine ale UE, ţările ACP şi 
Africa de Sud, precum şi Asia şi America Latină.

Definirea activităţilor externe viitoare ale BEI

La începutul anului 2010 a fost prezentat raportul 
întocmit la finalizarea evaluării intermediare a ac-
tivităţilor băncii în afara Uniunii Europene, evalua-
re condusă de un „Comitet al înţelepţilor”, prezidat 
de Michel Camdessus, fost director general al FMI.  

  Ţări candidate şi potenţial candidate

  Ţări mediteraneene

  Ţări partenere din est

  Ţări din Africa, zona Caraibelor, Pacific, TTPM şi Africa de Sud

  America Latină şi Asia

  Ţări din Asia Centrală

Parc eolian, Maroc
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Ţările candidate şi potenţial candidate

BEI acordă împrumuturi şi garanţii în ţările candida-
te la aderarea la Uniunea Europeană (Croaţia, Turcia, 
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei – FYROM, 
Muntenegru şi Islanda), precum şi în ţările potenţial 
candidate [Albania, Bosnia şi Herţegovina, Serbia şi 
Kosovo în conformitate cu Rezoluţia nr. 1244  (1999)
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 a băncii.

Valoarea totală a creditelor BEI în Balcanii de Vest a 
atins 1,4 miliarde EUR în 2010. BEI este cel mai mare 
finanţator internaţional din regiune. Valoarea totală a 
creditelor începând din 2001, când banca a redeve-
nit activă în zonă, se ridică la 7,3 miliarde EUR. Serbia 
a fost cel mai mare beneficiar al finanţărilor BEI din 
Balcanii de Vest, cu 690 milioane EUR. O mare parte 
din fonduri a fost utilizată pentru finalizarea reţele-
lor transeuropene. Anul 2010 a fost anul deschiderii 
primului birou regional al BEI la Belgrad, inaugurat în 
luna noiembrie.

Raportul a stat la baza următoarei propuneri a Comi-
siei Europene, care include un plan de activare a unui 
mandat opţional de 2 miliarde EUR privind combate-
rea schimbărilor climatice. În plus, Comisia a propus 
ca actualul sistem al obiectivelor regionale pentru 
operaţiunile din cadrul garanţiei UE să fie înlocuit cu 
obiective orizontale şi să se pună accent mai mare pe 
aspectele de dezvoltare ale finanţării BEI. Comisia a 
mai propus să fie activat mandatul extern al BEI pen-
tru Libia, Irak şi Cambodgia. Propunerile au declanşat 
dezbateri în cadrul Parlamentului European şi al Con-
siliului pe tot parcursul anului 2010. O decizie finală 
urmează a se lua în 2011.

Separat de evaluarea intermediară a mandatelor ex-
terne, a fost supus evaluării şi Acordul de la Cotonou, 
care a furnizat cadrul necesar pentru operaţiunile 
băncii în ţările ACP. Banca este un partener de dez-
voltare în regiunea ACP de peste patru decenii, acor-
dând circa 12,5 miliarde EUR în sprijinul a peste 1 000 
de proiecte în 70 de ţări. Mandatul reînnoit permite 
BEI să-şi extindă activităţile în Africa Subsahariană, 
dar, în acelaşi timp, recunoaşte pentru prima oară 
schimbările climatice ca o problemă cheie pentru 
parteneriatul UE-ACP.

Deşi banca urmăreşte obiective specifice în fiecare 
regiune din lume, multe ţări cu care cooperează BEI 
în afara graniţelor UE se confruntă cu provocări simi-
lare în ceea ce priveşte nevoile de infrastructură, pu-
nerea bazelor unei creşteri durabile şi combaterea 
schimbărilor climatice.

Ţări candidate şi ţări potenţial candidate

Finanţare acordată în 2010 (milioane EUR) Suma
din care 

capital de risc

Turcia 1 935 30
Serbia  690
Croaţia  511
Bosnia şi Herţegovina  72
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei  52
Albania  51
Muntenegru  49

Total 3 360 30

BEI este cel mai mare finanţator 
internaţional din Balcanii de Vest
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rea ţărilor partenere mediteraneene şi a contribuit 
la crearea şi păstrarea locurilor de muncă din regiu-
ne. Sprijinul pentru sectorul privat a continuat să fie 
semnificativ, reprezentând 55% din totalul proiecte-
lor semnate. Pe lângă creşterea împrumuturilor, acti-
vitatea FEMIP a generat o însemnată valoare adăuga-
tă, în special prin încheierea de acorduri de finanţare 
complexe, precum parteneriatele public-private, fi-
nanţarea de proiecte sau operaţiunile cu un profil de 
risc mai ridicat decât cel acceptat în mod normal de 
bancă. În 2010, circa 74% din operaţiunile din regiu-
ne (totalizând aproape 1,9 miliarde EUR) au fost co-
finanţate cu instituţii partenere, creându-se astfel si-
nergii importante. Operaţiunile de asistenţă tehnică 
s-au ridicat la 14,2 milioane EUR în 2010.

În 2010, creditele noi ale BEI în Turcia au totalizat 1,9 
miliarde EUR. Activitatea a fost guvernată în principal 
de nevoia de a contracara criza economică şi finan-
ciară mondială şi de a sprijini creşterea inteligentă şi 
durabilă. De la izbucnirea crizei, BEI a sprijinit econo-
mia turcă în special prin întărirea sectorului IMM-uri-
lor din ţară, pentru care în 2010 s-au alocat 910 mi-
lioane EUR sub formă de împrumuturi către băncile 
intermediare.

Susţinerea dezvoltării economice în bazinul 
mediteraneean

BEI a crescut substanţial sprijinul pentru ţările parte-
nere mediteraneene din regiune prin FEMIP, Facilita-
tea euro-mediteraneeană de investiţii şi parteneriat, 
vehiculul financiar al băncii în regiune. Prin creşte-
rea volumului de activitate până la un nivel record, 
de 2,6 miliarde EUR în 2010, FEMIP a confirmat pen-
tru partenerii săi capacitatea de a-i sprijini în moder-
nizarea politicilor lor publice în faţa crizei economice 
globale, consolidându-şi poziţia de lider al investiţii-
lor pentru dezvoltare în bazinul mediteraneean. Alte 
sectoare prioritare includ transporturile şi apa, indus-
tria şi operaţiunile fondurilor de capital privat, pre-
cum şi sectorul capitalului uman.

De la crearea sa în octombrie 2002, FEMIP a furnizat 
peste 12,7 miliarde EUR pentru a sprijini moderniza-

Ţări mediteraneene

Finanţare acordată în 2010 (milioane EUR) Suma din care 
capital de risc

Egipt 906
Algeria 500
Tunisia 498
Maroc 420
Siria 185 10
Regional 31 7
Liban 7
Gaza-Cisiordania 5 5

Total 2 552  22

Portul Tanger, Maroc
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Partenerii estici

Împrumuturile BEI în ţările partenere din est au atins 
631 milioane EUR în 2010, o creştere de aproape trei ori 
comparativ cu 2009. În strânsă cooperare cu BERD, ban-
ca finanţează proiecte în aceste ţări în cadrul unui man-
dat de 3,7 miliarde EUR sub formă de împrumuturi în 
perioada 2007-2013. Pe lângă mandatul UE, BEI a înfiin-
ţat propria Facilitate pentru partenerii estici în valoare 
de 1,5 miliarde EUR pentru împrumuturi şi garanţii pe 
propriul risc, în scopul efectuării de investiţii ale UE în 
ţările respective. Jumătate din împrumuturile acordate 
în 2010 a fost direcţionată în sectorul energetic, în timp 
ce alte domenii vizate au inclus proiecte privind apa şi 
transporturile, agroindustria şi liniile de credit pentru 
IMM-uri. În decembrie 2010, banca a lansat o facilitate 
de asistenţă tehnică, Fondul fiduciar de asistenţă teh-
nică pentru Parteneriatul estic (EPTATF), care urmăreşte 
creşterea impactului operaţiunilor şi accelerarea pune-
rii în aplicare cu succes a proiectelor în regiune.

Asia Centrală

Dintre ţările din Asia Centrală eligibile pentru finan-
ţare BEI (Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkme-
nistan şi Uzbekistan), Kazahstan a fost cea de-a doua 
ţară care a semnat un acord cadru în 2010, după Re-
publica Tadjikistan în 2009. În prezent sunt evaluate 
trei proiecte în valoare totală de 328 milioane EUR 
în sectorul apei, energiei şi al acţiunilor împotriva 
schimbărilor climatice. Banca şi Kârgâzstan urmează 
să semneze un acord cadru la începutul anului 2011, 
continuând totodată eforturile în vederea încheierii 
de acorduri cadru cu Turkmenistan şi Uzbekistan.

Rusia şi vecinii din est

Finanţare acordată în 2010 (milioane EUR) Suma

Federaţia Rusă  250
Moldova  185
Georgia  175
Ucraina  16
Armenia  5

Total 631

Construirea colectorului principal, Sankt Petersburg, Rusia
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Ţările ACP şi Africa de Sud

În ţările din Africa, Caraibe şi Pacific, BEI susţine de re-
gulă iniţiative care încurajează dezvoltarea sectorului 
privat, precum investiţiile în IMM-uri, dar pune accent 
şi pe infrastructura productivă la scară mare, inclu-
zând proiecte privind energia regenerabilă, iniţiative 
privind eficienţa energetică şi alte proiecte sensibile 
la aspecte privind schimbările climatice. În plină criză 
economică şi financiară, BEI încearcă să asigure inves-
tiţii fiabile de care să beneficieze cei mai săraci şi care 
să susţină dezvoltarea durabilă.

State din Africa, zona Caraibelor, Pacific, ţările şi teritoriile de peste mări (TTPM) şi Africa de Sud

Finanţare acordată în 2010 (milioane EUR) Suma din care 
capital de risc

Africa 738 182
 de Vest 279 82
 de Est 260 40
 Australă şi Oceanul Indian 145 5
 Multiregional 45 45
 Centrală şi Ecuatorială 10 10
Caraibe 48 7
Pacific 9 9
Regional ACP 162 162
TTPM 15 15

Total ACP-TTPM 972 374

Africa de Sud 50

Finanţarea operaţiunilor BEI este asigurată din buge-
tele statelor membre ale UE prin Facilitatea pentru 
investiţii, alături de împrumuturi din resursele băncii 
pe propriul său risc. Împrumuturile acordate în cadrul 
Facilităţii pentru investiţii au atins 374 milioane EUR 
în 2010. Încă 598 milioane EUR s-au alocat pentru 
proiecte ACP din resursele proprii ale băncii în 2010. 
În cadrul unui mandat separat, banca a acordat îm-
prumuturi în valoare de 50 milioane EUR pentru pro-
iecte din Republica Africa de Sud.

Moma Titanium, Mozambic

BEI este un partener de dezvoltare  
în regiunea ACP de peste patru 
decenii
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Cooperarea economică cu Asia şi America 
Latină

În 2010, BEI a acordat împrumuturi de 1,2 miliarde 
EUR în America Latină şi Asia (ALA). Investiţiile din 
Asia au reprezentat circa 723 milioane EUR, în timp ce 
împrumuturile acordate în America Latină s-au ridi-
cat la 499 milioane EUR. În cadrul mandatului actual, 
BEI poate acorda împrumuturi de până la 3,8 miliarde 

EUR în America Latină şi Asia în perioada 2007-2013. 
Împrumuturile băncii în ţările ALA fac parte din stra-
tegia UE de cooperare economică cu aceste regiuni. 
Strategia UE are în centru sprijinirea prezenţei UE 
prin investiţii străine directe şi transfer de tehnologie 
şi know-how, dar şi proiecte de protecţie a mediului, 
în special proiecte privind acţiunile împotriva schim-
bărilor climatice, precum şi proiecte care contribuie 
la securitatea energetică.

Metroul din Hanoi, Vietnam

America Latină şi Asia

Finanţare acordată în 2010 (milioane EUR) Suma

America Latină 499
 Brazilia  420
 Mexic  79
Asia 723
 China  500
 Vietnam  223

Total 1 222
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Nou împrumut-cadru privind acţiunile îm-
potriva schimbărilor climatice din China

Un nou împrumut-cadru în valoare de 500 milioane 
EUR privind acţiunile împotriva schimbărilor climatice 
a fost acordat pentru China în decembrie 2010 în urma 
succesului înregistrat de primul împrumut acordat în 
2007, BEI continuând să asiste această ţară la combate-
rea schimbărilor climatice. Primul împrumut, în valoare 
de 500 milioane EUR, a contribuit la realizarea mai mul-
tor proiecte, inclusiv programe de împădurire, parcuri 
eoliene, programe pentru hidrocentrale mici şi investiţii 
privind eficienţa energetică şi reducerea poluării în sec-
toarele industriale. Această operaţiune este unul din 
cele mai eficiente împrumuturi acordate de BEI pentru 
emisiile de gaze cu efect de seră şi va genera economii 
estimate la 2 milioane tone de CO

2
 în fiecare an, odată 

cu punerea în funcţiune a tuturor subproiectelor.



Acţiuni comune cu Comisia 
Europeană şi alte instituţii de 
finanţare internaţionale

Zilele porţilor deschise,  

ediţia a 8-a a Săptămânii  

Europene a Regiunilor  

şi Oraşelor



Raport de activitate 43 Grupul BEI

Cei patru J

JASPERS, JESSICA, JEREMIE şi JASMINE, cei patru J, 
sunt rezultatul acestui parteneriat puternic. Acestea 
sunt toate iniţiative comune, care combină finanţa-
rea şi resursele umane ale Grupului BEI şi ale Comisiei 
Europene.

JASPERS este iniţiativa „Asistenţă comună pentru 
susţinerea proiectelor în regiunile europene”, ges-
tionată de BEI şi cofinanţată de Comisie, BERD şi 
KfW. Aceasta se concentrează pe ajutorul oferit ţări-
lor care beneficiază de finanţare nerambursabilă din 
fonduri structurale pentru formularea de propuneri 
fiabile privind infrastructura şi acordarea de asisten-
ţă tehnică.

În cazul acestor investiţii productive pe termen lung, 
ambele tipuri de finanţare – nerambursabilă şi prin 
împrumuturi – au caracteristici şi merite specifice. 
Iniţiativele comune elaborate de Grupul BEI şi de Co-
misie în actualul cadru financiar (2007-2013) au de-
monstrat modul în care se pot combina ambele in-
strumente pentru a se obţine o eficienţă mai mare a 
fondurilor. Politica regională a Uniunii Europene este 
un domeniu care constituie un exemplu în acest sens, 
la fel ca şi inovarea şi transporturile.

Politica regională

Obiectivul politicii regionale a UE este de a aborda 
disparităţile dintre regiunile dezvoltate şi cele mai 
puţin dezvoltate în plan economic şi de a utiliza cât 
mai eficient resursele disponibile. Politica regională 
pune accentul pe necesitatea coordonării instrumen-
telor financiare disponibile la nivelul Uniunii Europe-
ne, naţional şi regional, în scopul promovării integră-
rii regionale. În acest context, Grupul BEI joacă un rol 
important, după cum o demonstrează noile iniţiative 
elaborate în comun cu Comisia Europeană şi cu sta-
tele membre sau regiunile.

Actuala perioadă de programare 2007-2013 pentru 
politica de „coeziune” a UE a oferit BEI şi FEI un rol mai 
important decât cel avut anterior de acestea în ceea 
ce priveşte planificarea şi programarea, incluzând 
asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor, eva-
luarea proiectelor, ingineria financiară şi monitoriza-
rea. Mai multe iniţiative comune legate direct de po-
litica de coeziune, precum JASPERS, JESSICA, JEREMIE 
şi JASMINE, dar şi instrumente cu împărţirea riscurilor, 
precum FFIR şi Instrumentul de garantare a creditelor 
pentru proiectele TEN-T (LGTT), care vizează obiecti-
ve UE complementare, au contribuit la consolidarea 
parteneriatului cu Comisia.

În calitate de instituţie financiară a Uniunii Europene, Grupul BEI, alături de bugetul UE,  este 
una din cele două surse de finanţare pentru investiţiile care susţin politicile UE.

Transport public, Hamburg, Germania
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Împărţirea riscurilor pentru inovare

Pentru a putea finanţa investiţii cu risc mai mare, dar 
şi cu profit mai mare, în cercetare, dezvoltare şi ino-
vare, BEI şi Comisia au înfiinţat Facilitatea de finanţare 
cu împărţirea riscurilor. Cu 1 miliard EUR din rezerve-
le băncii şi încă 1 miliard EUR prin cel de Al şaptelea 
program-cadru pentru cercetare iniţiat de Comisie, 
această facilitate dispune de o rezervă de capital de 
2 miliarde EUR care permite băncii să acorde împru-
muturi totalizând până la circa 10 miliarde EUR pen-
tru investiţii având o valoare cel puţin dublă în do-
menii de vârf de cercetare, dezvoltare şi inovare în 
perioada 2006-2013. O evaluare intermediară efectu-
ată în 2010 de experţi independenţi a tras concluzii 
pozitive şi a recomandat lărgirea sferei de aplicare şi 
intensificarea utilizării instrumentelor de tip FFIR.

JESSICA este iniţiativa „Sprijin european comun pen-
tru investiţii durabile în zone urbane”, care a fost în-
fiinţată în comun de către BEI, Comisie şi Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei. Aceasta foloseşte 
mecanisme de inginerie financiară pentru a sprijini 
investiţiile în dezvoltarea urbană durabilă, utilizând 
resurse din fondurile structurale pentru finanţări 
rambursabile şi reciclabile pentru investiţii genera-
toare de venituri.

JEREMIE este iniţiativa „Resurse europene comune 
pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlo-
cii”. Fondul European de Investiţii şi Comisia conlucrea-
ză pentru a oferi autorităţilor naţionale şi regionale 
opţiunea de a utiliza resurse din fondurile structurale 
în scopul promovării accesului IMM-urilor la finanţare 
şi la produse de inginerie financiară în regiuni.

JASMINE este iniţiativa „Acţiunea comună de sprijini-
re a instituţiilor de microfinanţare din Europa”, având 
ca obiectiv dezvoltarea microcreditului. FEI a fost 
mandatat să gestioneze o parte a iniţiativei prin acor-
darea de sprijin financiar instituţiilor de microfinanţa-
re din resurse BEI, precum şi asistenţă tehnică din re-
sursele Comisiei.

Iniţiativele comune elaborate de BEI şi 
de Comisie determină o eficienţă mai 
mare a fondurilor

CDI pentru dezvoltarea de software şi tehnologie imagistică în domeniul asistenţei medicale, Belgia
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Împărţirea riscurilor pentru investiţiile din 
sectorul transporturilor

LGTT – Instrumentul de garantare a creditelor pentru 
proiectele privind reţelele transeuropene de trans-
port – a fost înfiinţat de BEI şi de Comisie cu scopul 
de a face faţă riscului privind volumul traficului la care 
sunt expuşi investitorii privaţi implicaţi în proiecte de 
acest tip. Finanţat în părţi egale de cele două institu-
ţii, acest instrument de risc acoperă riscurile privind 
veniturile obţinute din trafic în primele faze critice 
de exploatare a proiectului, întrucât fluxurile de tra-
fic au nevoie adesea de timp pentru a atinge un ni-
vel la care să fie generat un venit suficient. În 2010 s-a 
acordat prima garanţie LGTT în valoare de 70 milioa-
ne EUR pentru un proiect PPP de renovare şi moder-
nizare a autostrăzii C-25 din nordul Cataloniei, pentru 
care BEI a acordat un credit de 200 milioane EUR.

Alte activităţi speciale în UE

ELENA înseamnă „Asistenţă europeană pentru proiec-
tele energetice locale”, o iniţiativă comună de asisten-
ţă tehnică lansată de BEI şi de Comisie. Fondurile ELE-

NA pot fi utilizate pentru structurarea de programe, 
planuri de afaceri şi activităţi de audit în domeniul 
energetic, la elaborarea procedurilor şi contractelor 
de licitaţie şi pentru plata unităţilor de implementare 
a proiectelor. Pe scurt, tot ceea ce este necesar pen-
tru ca proiectele energetice durabile pentru oraşe şi 
regiuni să fie pregătite pentru finanţare BEI.

Programele de investiţii pot implica îmbunătăţirea 
eficienţei energetice a clădirilor sau a iluminatului 
stradal, integrarea surselor regenerabile de energie 
în clădiri sau renovarea ori instalarea de sisteme de 
termoficare care utilizează cogenerarea sau surse-
le regenerabile de energie. Se au în vedere, de ase-
menea, programe privind transportul urban, precum 
introducerea de autobuze eficiente din punct de ve-
dere energetic şi vehicule care utilizează carburanţi 
alternativi.

NER300 a fost lansat de Comisia Europeană în 2010. 
Acesta este cel mai mare program din lume de finan-
ţare nerambursabilă pentru sprijinirea proiectelor pi-
lot privind captarea şi stocarea dioxidului de carbon 
(CSC) şi tehnologiile inovatoare din domeniul ener-
giei regenerabile. Banca Europeană de Investiţii va 
sprijini punerea sa în aplicare prin evaluarea proiec-
telor şi organizarea vânzării de certificate de emisii, în 
vederea acoperirii finanţărilor nerambursabile. Aces-
te certificate de emisii au dat numele iniţiativei: NER 
(new entrants reserve – rezerva pentru instalaţiile 
nou-intrate din cadrul sistemului UE de comercializa-
re a certificatelor de emisii).

Combinarea resurselor în afara UE

În afara Uniunii Europene, BEI cooperează strâns 
cu instituţiile UE, cu guvernele ţărilor UE şi ale ţări-
lor partenere, precum şi cu alte instituţii de finanţa-
re internaţionale sau bilaterale. Numai în ţările veci-
ne şi ţările partenere ale UE, cofinanţarea s-a ridicat 
la 73% din volumul total acordat în 2010. În regiu-
nea ACP, BEI are o experienţă îndelungată în combi-
narea împrumuturilor şi finanţărilor nerambursabile 
comunitare.



O instituţie responsabilă
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zultatul direct al finanţării de către bancă a celor mai 
bune tehnologii disponibile, maximizând potenţialul 
măsurilor de eficientizare energetică şi promovând 
modalităţi de transport mai durabile.

BEI susţine dezvoltarea socială acordând împrumu-
turi pentru proiecte din domeniul sănătăţii şi al edu-
caţiei. Unele din iniţiativele sale de microfinanţare 
vin special în întâmpinarea nevoilor categoriilor so-
ciale defavorizate. Finanţările BEI se limitează strict 
la proiectele care respectă drepturile omului şi care 
corespund standardelor sociale ale BEI, bazate pe 
principiile din Carta drepturilor fundamentale şi pe 
bunele practici internaţionale. În 2010, banca chiar a 
contribuit la definirea celor mai bune practici prin or-
ganizarea unei serii de seminarii pe tema raporturilor 
dintre afaceri şi drepturile omului, în scopul facilitării 
unui dialog pe această temă între mediul de afaceri, 
societatea civilă şi organizaţiile interguvernamentale.

Banca şi-a asumat un angajament ferm privind inte-
grarea aspectelor de mediu şi sociale în activităţile 
sale economice, asigurarea unui nivel adecvat al gu-
vernanţei, transparenţei şi responsabilităţii pentru 
sine şi partenerii săi, asigurarea caracterului etic şi 
durabil al investiţiilor pe care le finanţează, stabilirea 
de relaţii reciproc avantajoase între bancă şi comuni-
tăţile gazdă şi minimizarea propriei amprente ecolo-
gice. BEI măsoară şi raportează cu privire la practici-
le sale de responsabilitate corporativă începând din 
2005, responsabilitatea corporativă fiind complet in-
tegrată în strategia sa de afaceri.

Responsabilitatea corporativă constituie un element central al misiunii BEI 
de sprijinire a investiţiilor fiabile care promovează obiectivele politicilor  
Uniunii Europene.

Vizita preşedintelui BEI la Ouagadougou, Burkina Faso

BEI este foarte conştientă de propria 
amprentă ecologică

Toate proiectele finanţate de BEI respectă principii-
le şi standardele europene de mediu. În plus, o par-
te semnificativă din împrumuturile acordate de ban-
că este pentru investiţiile care vizează în mod specific 
protejarea şi îmbunătăţirea mediului natural şi a me-
diului construit şi care susţin bunăstarea socială. Ast-
fel de investiţii pentru mediu includ acţiuni împotriva 
schimbărilor climatice, protejarea naturii şi a biodi-
versităţii, sănătatea, precum şi utilizarea raţională a 
resurselor naturale şi gestionarea deşeurilor.

În 2010, BEI a finalizat un studiu pilot privind ampren-
ta de carbon a proiectelor pe care le finanţează. Un 
eşantion de 73 de proiecte din sectorul energetic, al 
transporturilor şi al industriei, precum şi câteva pro-
iecte din sectorul apei au cunoscut reduceri substan-
ţiale ale emisiilor de dioxid de carbon. Acesta este re-
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BEI are o politică de toleranţă zero în ceea ce priveşte 
corupţia, frauda, coluziunea, constrângerea, spălarea 
de bani şi finanţarea terorismului în operaţiunile şi 
activităţile sale. Banca a fost una din primele institu-
ţii financiare care a adoptat această politică, aderând, 
de asemenea, la iniţiativele internaţionale privind 
exercitarea de presiuni asupra jurisdicţiilor necon-
forme, pentru ca acestea să se alinieze la normele 
internaţionale.

Fiind un organism al UE, BEI se angajează să atingă 
cel mai înalt nivel de transparenţă pentru toate ac-
tivităţile sale faţă de părţile interesate externe şi in-
terne. În 2010, banca a unit politicile sale de transpa-
renţă şi de prezentare a informaţiilor într-un set nou 
de principii şi practici care promovează deschiderea. 
Principiul de bază constă în faptul că, ori de câte ori 
este posibil, informaţiile cu privire la activităţile ope-
raţionale şi instituţionale ale băncii sunt puse la dis-
poziţia terţilor, cu excepţia cazului în care există un 
motiv imperativ care să împiedice difuzarea.

Relaţiile BEI cu societatea civilă, inclusiv cu ONG-uri-
le şi alte grupuri de interese, se bazează pe aceleaşi 
principii. Dialogul cu societatea civilă are efecte po-
zitive la nivelul politicii şi contribuie adesea la mai 
buna sensibilizare a băncii cu privire la aspecte legate 
de proiecte. Din acelaşi motiv, banca intră în partene-
riate de cooperare cu organizaţii specializate care au 
aceleaşi obiective sau interese ca şi BEI, precum dez-
voltarea durabilă, protecţia mediului, biodiversitatea 
sau reducerea sărăciei. În 2010, între partenerii băn-
cii s-au numărat Transparency International, Uniunea 
Internaţională pentru Conservarea Naturii (UICN) şi 
Iniţiativa privind transparenţa în industriile extractive 
(ITIE). Anul trecut, BEI s-a alăturat şi Alianţei mondiale 
privind apa şi acţiunile de adaptare la schimbările cli-
matice, o reţea de instituţii financiare, utilităţi, asocia-
ţii, institute de cercetare şi ONG-uri.

Compania de apă Wroclaw, Polonia
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BEI este foarte conştientă de propria amprentă eco-
logică. Programul de lucru flexibil, posibilitatea de a 
munci la distanţă şi transportul public gratuit reduc 
impactul asupra mediului exercitat prin deplasarea 
cu automobilul a personalului. În 2010, cantitatea 
totală a emisiilor de CO

2
 din activităţile băncii a fost 

estimată la 18 997 tone, din care 94% din mobilitate 
şi 6% din energie, deşeuri şi din consumul de hârtie. 
Aceste cifre confirmă o tendinţă de reducere a emisii-
lor de CO

2
 care a început în 2008.

În calitate de angajator responsabil, în 2010 BEI a ofici-
alizat noi concepte în politica de resurse umane. Poli-
tica de resurse umane se bazează pe trei piloni. Primul 
urmăreşte ca banca să dispună de personal cu perfor-
manţe superioare, motivat, aflat într-un proces con-
tinuu de dezvoltare a aptitudinilor. Acest pilon este 
completat de un spirit de conducere mobilizator şi un 
management autonom într-un cadru organizatoric cât 
mai adecvat. Acest lucru trebuie să se realizeze într-un 
mediu de lucru care oferă sprijin, promovează incluzi-
unea şi permite oamenilor să-şi desfăşoare activitatea 
cu maximă eficienţă. Comunicarea internă deschisă şi 
transparentă este un element esenţial pentru atinge-
rea obiectivelor privind resursele umane.



Capitalul BEI şi operaţiunile 
de mobilizare a fondurilor  
în 2010

Podul Rion-Antirion 

peste Golful Corint, 

Grecia
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BEI este banca Uniunii Europene. Aceasta este auto-
nomă din punct de vedere financiar, având un capi-
tal de 232 miliarde EUR, subscris de statele membre 
ale UE, care sunt acţionarii BEI. Banca este cel mai 
mare emitent supranaţional şi are ratingul AAA.

Capitalul şi acţionarii băncii

Cota de participare a fiecărui stat membru la capita-
lul 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 împrumuturi-
lor şi garanţiilor acordate nerambursate până la echi-
valentul a de două ori şi jumătate capitalul său sub-
scris, rezervele, provizioanele nealocate şi surplusul 
contului de profit şi pierdere. Această sumă totală 
este redusă cu suma subscrisă (indiferent dacă a fost 
vărsată sau nu) pentru orice participare la capital a 
băncii.

Rata de adecvare a capitalului BEI – raportul dintre 
capitalul şi activele băncii – s-a menţinut la 27,2% 
la sfârşitul anului 2010. Comitetul Basel al Băncii Re-
glementelor Internaţionale a stabilit rata minimă de 
adecvare a capitalului pentru bănci la 8%.

Defalcarea capitalului BEI

    0 10 000 000 000 20 000 000 000 30 000 000 000 40 000 000 000

Sumă (EUR)

Germania 37 578 019 000 DE
Franţa 37 578 019 000 FR

Italia 37 578 019 000 IT

Regatul Unit 37 578 019 000 GB

Spania 22 546 811 500 ES

Olanda 10 416 365 500 NL

Belgia 10 416 365 500 BE

Suedia 6 910 226 000 SE

Danemarca 5 274 105 000 DK

Austria 5 170 732 500 AT

Polonia 4 810 160 500 PL

Finlanda 2 970 783 000 FI

Grecia 2 825 416 500 GR

Portugalia 1 820 820 000 PT

Republica Cehă 1 774 990 500 CZ

Ungaria 1 679 222 000 HU

Irlanda 1 318 525 000 IE

România 1 217 626 000 RO

Republica Slovacă  604 206 500 SK

Slovenia  560 951 500 SI

Bulgaria  410 217 500 BG

Lituania  351 981 000 LT

Luxemburg  263 707 000 LU

Cipru  258 583 500 CY

Letonia  214 805 000 LV

Estonia  165 882 000 EE
Malta  98 429 500 MT

Total 232 392 989 000
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Bilanţul şi surplusul anual

La finele anului 2010, activele totale au fost în valoa-
re de 420 miliarde EUR, cu 14% mai mult comparativ 
cu finele anului 2009. Creşterea s-a datorat dezvol-
tării excepţionale a activităţii de creditare din ultimii 
doi ani, ca urmare a rolului BEI în Planul european de 
redresare economică, în baza căruia BEI şi-a extins 
temporar activităţile de creditare la cererea statelor 
membre.

Surplusul anual net a atins 2,1 miliarde în 2010 (cu 
13% mai mult). Surplusul reflectă niveluri record ale 
creditelor pe perioada crizei, în timp ce costurile ad-
ministrative au crescut mai lent.

Cel mai mare emitent supranaţional

BEI este o organizaţie autofinanţată care obţine cea 
mai mare parte a resurselor sale de creditare de pe 
pieţele de capital internaţionale şi este cel mai mare 
emitent supranaţional. Bazată pe o susţinere fermă 
din partea acţionarilor, o bază de capital puternică, 
o calitate excelentă a activelor, o gestionare conser-
vatoare a riscurilor şi o strategie solidă de finanţare, 
banca are cel mai bun rating de credit (AAA), confir-
mat încă o dată de Fitch, Moody’s şi Standard & Poor’s 
în 2010. Datorită solidităţii sale financiare, banca poa-
te mobiliza fonduri la rate ale dobânzilor deosebit de 
atractive. Fiind o organizaţie fără scop lucrativ, bene-
ficiile obţinute de BEI datorită condiţiilor care stau la 
baza mobilizărilor de fonduri sunt în cea mai mare 
parte transferate promotorilor proiectelor.

Operaţiunile de mobilizare a fondurilor  
în 2010

Înfruntând cu prudenţă volatilitatea pieţei determi-
nată de evenimente externe, banca a reuşit să mo-
bilizeze 67 miliarde EUR în 2010. Mobilizările în cele 
trei monede principale ale băncii – euro (EUR), dolar 

american (USD) şi liră sterlină (GBP) – au continuat să 
domine, suma obţinută ridicându-se la circa 56 mili-
arde EUR. Cu 26,2 miliarde EUR, moneda euro a avut 
cea mai mare pondere, urmată de dolarul american 
(32,3 miliarde USD sau 24,0 miliarde EUR) şi lira sterli-
nă (4,8 miliarde GBP sau 5,5 miliarde EUR).

Emisiunile obligatare în monede neprincipale au 
crescut la 11,4 miliarde EUR. Banca a mobilizat fon-
duri în alte 14 monede, mobilizările în dolari australi-
eni fiind cele mai semnificative (6,3 miliarde AUD sau 
4,3 miliarde EUR) – apropiindu-se de nivelul mobili-
zărilor în lire sterline. Emisiunile în lire turceşti, yeni 
japonezi, franci elveţieni şi coroane norvegiene au 
adus, fiecare, câte 1 miliard EUR sau mai mult.

Obligaţiuni de sensibilizare la problemele 
climatice

În 2010, ca parte a programului său de finanţare, 
banca a colectat în total 543 milioane EUR prin obli-
gaţiunile de sensibilizare la problemele climatice. Ca-
racterul unic al acestor obligaţiuni constă în faptul că 
sumele încasate sunt restricţionate, fiind utilizate ex-
clusiv pentru a finanţa proiectele de sprijinire a acţi-
unilor împotriva schimbărilor climatice în domeniul 
energiei regenerabile şi al eficienţei energetice.

Începând din 2007, BEI emite periodic obligaţiuni de 
sensibilizare la problemele climatice. Banca a obţinut 
1,4 miliarde EUR în acest mod până la finele anului 
2010, prin zece tranzacţii efectuate în şase monede.
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Reuniunea Consiliului de administraţie al BEI - februarie 2011



Guvernanţa BEI
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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. Consiliul guverna-
torilor se întruneşte o dată pe an.

Organele statutare ale BEI

Consiliul de administraţie are com-
petenţa 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 supravegherea bunei funcţionări 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.

Reuniunea Consiliului guvernatorilor - Luxemburg
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Consiliul de administraţie este format din 28 de ad-
ministratori, fiecare stat membru desemnând câte 
unul, în timp ce un administrator este numit de Co-
misia Europeană. Există 18 supleanţi, ceea ce înseam-
nă că o parte din aceste posturi sunt deţinute în co-
mun de grupuri de state. Consiliul de administraţie se 
întruneşte o dată pe lună.

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.

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, numiţi de guvernatori pentru un mandat 
de şase exerciţii financiare consecutive, fără 
posibilitate de reînnoire.

Comitetul de audit

Dispoziţiile care reglementează activitatea acestor organe sunt definite în statutul şi regulamentul de procedură ale băncii. Listele mem-
brilor organelor statutare ale BEI şi CV-urile acestora, împreună cu informaţii suplimentare privind sistemele de remuneraţie, sunt actuali-
zate periodic şi publicate pe site-ul internet al băncii: www.eib.org.
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FEI este gestionat şi administrat de următoarele trei 
autorităţi:

➾  Adunarea generală a acţionarilor (BEI, Uniunea 
Europeană, 28 de instituţii financiare), care se în-
truneşte cel puţin o dată pe an;

➾  Consiliul de administraţie, compus din şapte 
membri şi şapte supleanţi, care, printre altele, de-
cide cu privire la operaţiunile fondului;

Organele statutare ale FEI

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

➾  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.
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Comitetul de direcţie este organul executiv 
colegial permanent al băncii. Acesta este format din nouă 
membri. Aflat 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 conduce şedinţele Comitetului de direcţie. 
Membrii Comitetului de direcţie se subordonează exclusiv 
băncii; aceştia sunt numiţi de Consiliul guvernatorilor, 
pe baza propunerii Consiliului de administraţie, pentru o 
perioadă de şase ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. 
Cei mai mari patru acţionari – Franţa, Germania, Italia şi 
Regatul Unit – deţin un loc permanent în Comitetul de 
direcţie. Comitetul de direcţie se întruneşte săptămânal.

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. Matthias KOLLATZ-AHNEN   5. Eva SREJBER    
6. Dario SCANNAPIECO   7. Plutarchos SAKELLARIS   8. Magdalena ÁLVAREZ ARZA   9. Anton ROP
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Comitetul de direcţie al BEI
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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
➾ Punerea în aplicare a normelor Basel II şi III
➾ 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 15 aprilie 2011

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, CB Vicepreşedinte
➾ Finanţări în Regatul Unit şi Ţările de Jos
➾  Protecţia mediului şi măsuri privind schimbările 

climatice
➾  Audit intern, Audit extern şi relaţii cu Comitetul de 

audit
➾ Respectarea conformităţii
➾ Mecanismul de tratare a plângerilor
➾ Relaţii cu Curtea de Conturi Europeană
➾  Relaţii cu Oficiul European Antifraudă (OLAF) şi 

Ombudsmanul European
➾ Clădiri, mediu de lucru şi logistică

4 Matthias KOLLATZ-AHNEN Vicepreşedinte
➾  Finanţări în Germania, Austria, România, Croaţia şi 

Turcia
➾ Finanţare IMM-uri
➾ Produse noi şi tranzacţii speciale
➾ Coeziune economică şi socială; Convergenţă
➾ Asistenţă tehnică; JASPERS
➾ JESSICA 
➾ Membru al Consiliului de administraţie al FEI
➾ Membru al Comitetului pentru subvenţii

5 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

6 Dario SCANNAPIECO Vicepreşedinte
➾ Finanţări în Italia, Malta şi Balcanii de Vest
➾ Monitorizarea şi restructurarea operaţiunilor
➾ Planificare şi buget
➾ Eficienţa costurilor
➾ Guvernator al BERD
➾ Membru al Comitetului pentru arte

7 Plutarchos SAKELLARIS Vicepreşedinte
➾  Finanţări în Grecia, Cipru, Danemarca, Irlanda,  

ţările ACP şi în Africa de Sud
➾ Gestionarea riscurilor
➾ Energie
➾ Studii sectoriale, economice şi financiare
➾ Contabilitate
➾ Preşedinte al Comitetului pentru arte

8 Magdalena ÁLVAREZ ARZA Vicepreşedinte
➾  Finanţări în Spania, Portugalia, Belgia, Luxemburg,  

America Latină şi Asia
➾  Aspecte juridice privind operaţiunile şi produsele
➾ Mobilizări de fonduri şi trezorerie

9 Anton ROP Vicepreşedinte
➾  Finanţări în Polonia, Republica Cehă, Ungaria,  

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

Informaţii detaliate cu privire la structura conducerii BEI puteţi găsi pe site-ul internet al acesteia, www.eib.org.
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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 furnizori pentru fotografiile din acest raport:

Copertă, p. 22 C-Power N.V., p. 7 Safran, p. 8 STMicroelectronics, p. 9 Marion Schmieding – Alexander Obst / Berliner Flughäfen,  
p. 15 RENFE, p. 17 Nya Karolinska Solna Hospital, p. 18 Sincrotrone Trieste S.C.p.A., p. 20 Lahti Energia Oy, p. 21, 37 MEDGAZ, S.A., 
p. 25 ENEOP - Eólicas de Portugal, p. 27 Abengoa Solar, p. 31 Renault, p. 34, 39 MOMA, p. 38 Vodokanal, p. 42 Uniunea Europeană 
2010 PE-EP, p. 43 Hamburger Hochbahn AG, p. 44 Agfa-Gevaert, p. 2-3, 4, 6, 10-11, 12, 14, 21, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 
47 48, 49, 50, 53, 55, 56 EIB Photolibrary

Punere în pagină: EIB GraphicTeam.

Tiparul executat la Imprimerie Jouve pe hârtie de tip MagnoSatin, folosindu-se cerneluri pe bază de uleiuri vegetale. Certificată în conformi-
tate 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/offices).





Ra
po

rt
 a

nu
al

 2
01

0
Vo

lu
m

ul
 I

© BEI  –  05/2011 –  RO QH-AO -11-001-RO - C ISSN 1831-3949

G r u p u l  B ă n c i i  E u ro p e n e  d e  I nve s t i ţ i i  •  G r u p u l  B ă n c i i  E u ro p e n e  d e  I nve s t i ţ i i  •  G r u p u l  B ă n c i i  E u ro p e n e  d e  I nve s t i ţ i i  •  G r u p u l  B ă n c i i  E u ro p e n e  d e  I nve s t i ţ i i

Raport anual 2010  •  Volumul I Raport anual 2010

Raport de activitate
Volumul I

G r u p u l  B ă n c i i  E u ro p e n e  d e  I nve s t i ţ i i  •  G r u p u l  B ă n c i i  E u ro p e n e  d e  I nve s t i ţ i i  •  G r u p u l  B ă n c i i  E u ro p e n e  d e  I nve s t i ţ i i  •  G r u p u l  B ă n c i i  E u ro p e n e  d e  I nve s t i ţ i i


	Cuprins
	Principalele rezultate din 2010
	Mesajul preşedintelui
	Susţinerea creşterii economice şi a locurilor de muncă
	Sprijinirea regiunilor de convergenţă ale Uniunii Europene
	Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii
	Construirea infrastructurii pieţei interne
	Promovarea inovării
	Aprovizionarea sigură şi competitivă cu energie

	Susţinerea acţiunilor împotriva schimbărilor climatice
	Investiţii în energie regenerabilă şi eficientă
	Finanţarea investiţiilor în carbon şi stocarea dioxidului de carbon
	Oraşe durabile
	Adaptarea la schimbările climatice

	Parteneriate la nivel mondial
	Acţiuni comune cu Comisia Europeană şi alte instituţii de finanţare internaţionale
	O instituţie responsabilă
	Capitalul BEI şi operaţiunile de mobilizare a fondurilor în 2010
	Guvernanţa BEI
	Organele statutare ale BEI
	Organele statutare ale FEI
	Comitetul de direcţie al BEI


