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al 28-lea stat membru al

Promovarea creşterii durabile în sprijinul
creării locurilor de muncă este principala
prioritate a împrumuturilor BEI.

230 000 de
IMM‑uri din Europa

cu o sumă totală de

operaţiune a Grupului după

21 mld
,9

EUR

În 2013, Grupul
BEI a sprijinit circa

Uniunii Europene. Prima
aderare a fost în sprijinul
direct al întreprinderilor
mici şi mijlocii – coloana
vertebrală a economiei croate
şi principalul motor al creşterii
şi ocupării forţei de muncă.

Finanţare din partea
Grupului pentru 230 000 de
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cheie în strategia UE de
tratare a consecinţelor de
durată ale crizei financiare
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proiectele privind
energia durabilă
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europene
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Acces la finanţare pentru IMM‑uri

21 mld

şi întreprinderi cu capitalizare medie

sprijin din partea Grupului pentru
IMM‑urile şi întreprinderile
cu capitalizare medie
din Europa

a comerţului intră în

acţiune în Grecia şi Cipru

,

1

alocate pentru

competenţele tinerilor
şi locuri de muncă în UE

Majorări de capital utilizate
productiv pentru sprijinirea
determinanţilor creşterii şi
ocupării forţei de muncă

Inovare şi

75 mld

competenţe

EUR

finanţare Grup BEI

17mld

axată pe proiecte cu impact
pentru creştere economică
şi locuri de muncă

la nivel de Grup

EUR
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pentru inovare şi
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universităţi şi centre
de cercetare sprijinite
de BEI

Iniţiativa de finanţare
a creşterii (IFC) lansată pentru
promovarea întreprinderilor
inovatoare cu capitalizare medie

856mil
EUR

,1

9 mld
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Primele operaţiuni
BEI de finanţare

EUR

,9

pentru IMM‑uri inovatoare
prin Instrumentul de
partajare a riscurilor
(IPR) gestionat de FEI
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din partea preşedintelui
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013 a fost un an plin de provocări pentru
Banca Europeană de Investiţii, banca Uniu‑
nii Europene. În urmă cu un an am anunţat
că acţionarii noştri, statele membre ale UE, ne-au
acordat o majorare de capital de 10 mld EUR, per‑
miţând astfel BEI să joace un rol anticiclic în pe‑
rioade de criză, prin creşterea volumului împru‑
muturilor acordate şi printr-o prezenţă activă ca
partener de încredere pe pieţele abandonate de
băncile comerciale sau în care acestea şi-au redus
dramatic volumul creditării. Astăzi, sunt mândru
să vă spun că ne-am îndeplinit promisiunile. Am
crescut cu 37% valoarea totală a activităţilor de fi‑
nanţare ale Grupului, până la 75,1 mld EUR. Acest
efort este şi mai impresionant dacă luăm în consi‑
derare doar Europa, unde finanţările de 67,1 mld
EUR reprezintă o creştere cu 42% faţă de volumul
din 2012.
Sprijinul pentru IMM-urile Europei s-a dublat în
2013, ajungând la 21,9 mld EUR. Investiţiile noas‑
tre au mobilizat peste 50 mld EUR pentru circa
230 000 de IMM-uri şi întreprinderi cu capitali‑
zare medie, sprijinind 2,8 milioane de locuri de
muncă din Europa. Atenţia noastră s-a îndreptat
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către ţările cele mai afectate de criză, în special
Grecia, Cipru, Irlanda, Portugalia şi Spania, unde
împrumuturile pentru IMM-uri s-au ridicat la
aproape 7 mld EUR.
Deşi IMM-urile au reprezentat aproape 30% din
investiţii în 2013, angajamentul nostru pentru ce‑
lelalte priorităţi cheie ale băncii a rămas ridicat;
activităţile europene de cercetare şi dezvoltare au
primit finanţări din partea Grupului în valoare de
17,2 mld EUR, iar 15,9 mld EUR s-au acordat pentru
infrastructura strategică din Europa şi 19 mld EUR
pentru politicile climatice la nivel global.
În 2013 ne-am extins dincolo de instrumentarul
nostru tradiţional. Am adoptat o abordare indivi‑
dualizată, adaptându-ne soluţiile financiare la ne‑
voile specifice ale statelor membre. Printre exem‑
ple se numără facilităţile premiate de finanţare a
comerţului din Grecia şi Cipru, un fond de garan‑
tare pentru IMM-urile din Grecia şi o garanţie de
stat privind portofoliul în Portugalia.
De asemenea, am activat faza pilot a Iniţiativei
Europa 2020 de emitere de obligaţiuni pentru

Cuvânt înainte
din partea preşedintelui

finanţarea de proiecte. Două proiecte au beneficiat
de îmbunătăţirea calităţii creditului în 2013 şi a fost
generat un flux constant de proiecte suplimentare;
Europa face progrese reale spre crearea unei pieţe
a obligaţiunilor pentru finanţarea de proiecte.
Programul obligaţiunilor pentru finanţarea de
proiecte reprezintă doar una din seria iniţiative‑
lor care demonstrează o colaborare mai strânsă cu
colegii noştri din alte instituţii europene. În iunie,
Consiliul European a făcut apel ca banca să aducă
o contribuţie semnificativă la combaterea şoma‑
jului în rândul tinerilor. În încercarea de a preveni
apariţia unei generaţii pierdute de lucrători califi‑
caţi europeni, am elaborat programul Competen‑
ţe şi locuri de muncă – Investiţii pentru tineri. De‑
păşind obiectivul iniţial de 6 mld EUR, am angajat
împrumuturi de circa 9,1 mld EUR în a doua jumă‑
tate a anului 2013, pentru a oferi tinerilor formare
pentru competenţe, precum şi oportunităţi dura‑
bile de angajare.
Activitatea noastră în Europa nu ar fi completă
fără instrumentul puternic reprezentat de Fondul
European de Investiţii. Cu gama sa largă de instru‑
mente, partenerii noştri de la Fond au oferit 3,4
mld EUR pentru a sprijini IMM-urile, spiritul antre‑
prenorial şi inovarea. Anul 2014 marchează a 20-a
aniversare a FEI şi prevedem încă un an excepţi‑
onal. Banca, în calitatea sa de cel mai mare acţio‑
nar al FEI, a decis să majoreze capitalul Fondului
cu 1,5 mld EUR şi, în paralel, va extinde activitatea
acestuia cu un mandat de 4 mld EUR în următorii
şapte ani.

Pe parcursul anului am continuat să mobilizăm
fonduri în pieţe foarte competitive şi am menţinut
un rating AAA stabil. Soliditatea financiară a BEI a
fost clar demonstrată printr-un program de finan‑
ţare de 72 mld EUR. 44% dintre obligaţiuni fiind
plasate la investitori din afara UE, ne-am consolidat
rolul de transmiţător al investiţiilor din afara Euro‑
pei în Uniune.
Voi concluziona privind spre viitor. Există semne
tangibile de redresare în Europa. În plus, 2014 va
fi un an important pentru Europa, cu alegeri euro‑
pene şi reînnoirea Parlamentului şi a Comisiei. În
general, trebuie să începem să privim dincolo de
criză. În acest sens, credem că există o triplă pro‑
vocare: un deficit serios de investiţii, rămânerea în
urmă a productivităţii UE în comparaţie cu SUA şi
Japonia şi, înainte de toate, o criză a locurilor de
muncă. Pe scurt, ne confruntăm cu o provocare a
inovării. BEI se va axa din ce în ce mai mult în anii
următori pe toate sectoarele care sunt decisive
pentru competitivitatea Europei pe pieţele interna‑
ţionale, în special cercetarea şi dezvoltarea.
Este clar că avem propriul rol de jucat, contribuind
la construirea unei Europe puternice şi competitive
într-o lume globalizată, dezvoltând relaţii de dura‑
tă cu ţările partenere în beneficiul cetăţenilor noş‑
tri. Sunt convins că peste un an voi putea transmite
acelaşi mesaj: Grupul BEI se ţine de cuvânt.
Werner Hoyer

Deşi ne axăm pe Europa, ca bancă a UE-28, spri‑
jinim priorităţile externe ale Uniunii Europene,
utilizând experienţa noastră din Uniune în be‑
neficiul ţărilor partenere. Împrumuturile în va‑
loare de 7,7 mld EUR subliniază angajamentul
nostru pentru finanţarea infrastructurii, activită‑
ţilor IMM-urilor şi a proiectelor privind politicile
climatice în ţările partenere din est, Meditera‑
na, Africa, Asia şi America Latină. Suntem încân‑
taţi că mandatul privind împrumuturile externe
în baza garanţiei din bugetul UE va oferi 27 mld
EUR, cu o sumă opţională de 3 mld EUR, pentru
perioada 2014-2020.
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IMM-uri pentru creştere economică
şi locuri de muncă
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Acces la finanţare
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Deblocarea accesului
la finanţare pentru IMM‑uri

Deblocarea accesului la
finanţare pentru IMM‑uri
IMM‑urile sunt esenţiale pentru eliberarea potenţialului economic şi pentru crearea
unei Europe mai puternice la ieşirea din criză. Cele 16 milioane de IMM‑uri europene
reprezintă 98% din toate întreprinderile, iar 70% din lucrătorii din sectorul privat sunt
angajaţi de întreprinderi mici şi mijlocii. Totuşi sunt cunoscute dificultăţile de
finanţare ale acestui grup economic important.

B

anca a devenit lider european în finanţarea
IMM‑urilor. Instrumentele de împrumut, par‑
ticipare la capital, garanţii şi capital de risc
contribuie la satisfacerea diverselor necesităţi ale
întreprinderilor mici din cele 160 de ţări în care
funcţionează BEI, precum şi în UE şi ţările implicate
în procesul de aderare, în cazul FEI.
Împrumuturile băncii s‑au concentrat pe elabora‑
rea unor produse şi parteneriate inovatoare care fa‑
cilitează accesul la finanţare pentru IMM‑uri în toa‑
te etapele de dezvoltare ale acestora, în încercarea

de a creşte oportunităţile de angajare, în special
pentru tineretul Europei.
Atât BEI, cât şi FEI au mobilizat competenţe finan‑
ciare şi tehnice în 2013, acţionând ca un cataliza‑
tor pentru investiţii din sectoarele public şi privat.
În ansamblu, Grupul colaborează cu administraţii‑
le naţionale şi regionale pentru a‑şi adapta soluţiile
la nevoile individuale. Un efort coordonat în între‑
gul Grup BEI a condus la un răspuns eficient, care
vizează sectoarele şi ţările unde este nevoie de cel
mai mare sprijin.

Repere 2013 privind accesul
la finanţare pentru IMM‑uri:
• O sumă record de 21,9 mld EUR pentru IMM‑uri, cu 50%
mai mult faţă de 2012, catalizând peste 50 mld EUR în
sprijinul întreprinderilor mici din Europa

,9

pentru 230

sprijinind

000 IMM‑uri

2,8 mil angajaţi

EUR

21 mld

• Măsuri excepţionale pentru promovarea accesului la
fina ţare pentru IMM‑uri, inclusiv:
• Finanţare BEI pentru capitalul circulant
• Primele operaţiuni BEI de fina ţare a comerţului în Grecia
şi Cipru
• S-a aprobat un sprijin de 9,1 mld EUR pentru iniţiativa BEI,
Competenţe şi locuri de muncă - Investiţii pentru tineri
• Record privind sprijinul FEI pentru IMM‑uri, în valoare de
3,4 mld EUR
• Sprijin BEI pentru agricultură

2013
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Activităţile Grupului BEI

privind IMM‑urile

Deblocarea finanţării pentru IMM‑urile europene este prioritatea majoră
a Grupului. În 2013, acesta şi‑a dedicat aproape 30% din activitate în sprijinul
a circa 230 000 IMM‑uri şi întreprinderi cu capitalizare medie, care asigură
aproximativ 2,8 milioane locuri de muncă.

B

EI a elaborat programe de garantare individua‑
lizate, în colaborare cu statele membre ale UE,
pentru a acorda sprijin suplimentar ţărilor care
se confruntă cu un deficit major de lichiditate:
O garanţie de stat privind portofoliul încheiată cu
Portugalia sprijină eforturile acestei ţări de a promo‑
va creşterea şi locurile de muncă, în special investiţii‑
le derulate de IMM‑uri.
Programul pentru antreprenoriat din Cipru per‑
mite statului şi băncilor comerciale să împrumute
IMM‑urilor prin partajarea riscurilor, sprijinind nevoi‑
le acestora în materie de investiţii şi capital circulant.
Banca a realizat o evaluare cuprinzătoare a progra‑
mului de împrumuturi pentru IMM‑uri (2005-2011),
care a confirmat rolul vital al acestora în menţinerea
fluxului de creditare pe durata crizei; IMM‑urile ob‑
ţin acces la împrumuturi în condiţii favorabile şi con‑
tribuie la creşterea economică şi ocuparea forţei de
muncă. Evaluarea a arătat necesitatea de a încuraja
băncile să împrumute IMM‑urilor mai riscante.
Întreprinderile cu capitalizare medie – întreprinderi
care au între 250 şi 3 000 de angajaţi – au devenit un

grup mai important de clienţi pentru BEI. BEI a lansat
Iniţiativa pentru întreprinderile cu capitalizare me‑
die şi Iniţiativa de finanţare a creşterii (IFC) în vede‑
rea stimulării împrumuturilor, în special pentru între‑
prinderi inovatoare cu capitalizare medie. În 2013, în
cadrul IFC au fost contractate împrumuturi în valoa‑
re totală de 37 mil EUR pentru întreprinderile cu ca‑
pitalizare medie.
În 2014, FEI sărbătoreşte 20 de ani de operaţi‑
uni. Acesta a rămas un instrument esenţial pen‑
tru orientarea sprijinului către IMM‑urile europene
în 2013. 1,5 mld EUR în participare la capital/inves‑
tiţii de tip mezanin au catalizat 7,1 mld EUR în spriji‑
nul IMM‑urilor, în timp ce 1,8 mld EUR de garanţii şi
securitizări de‑a lungul anului au condus la mobili‑
zări totale de 8,6 mld EUR.
Banca subliniază rolul Fondului în promovarea creş‑
terii economice, a locurilor de muncă şi a inovării în
Europa, susţinând o majorare cu 1,5 mld EUR a ca‑
pitalului subscris al FEI şi emiţând un mandat de
4 mld EUR în sprijinul unor garanţii FEI suplimentare
în următorii şapte ani. Banca şi Fondul colaborează
pentru a pregăti sprijinul viitor la nivel de grup pen‑
tru sectorul IMM‑urilor din Europa.

O întreprindere familială care
produce vin în Grecia centrală
a primit în ianuarie 2013 un
stimulent sub forma unui împrumut
BEI de 150 000 EUR, pentru
achiziţionarea de echipamente
pentru o a doua linie de producţie.
Beneficiile împrumutului sunt
evidente – 12 locuri de muncă noi şi
anticiparea creşterii cifrei de afaceri
cu circa 50% în comparaţie cu 2012.
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Deblocarea accesului
la finanţare pentru IMM‑uri

Microfinanţare

pentru incluziune socială şi financiară
Microfinanţarea a devenit un segment legitim şi în creştere al pieţei financiare, în
parte ca rezultat al persistenţei mediului economic auster. Microîntreprinderile
reprezintă 91% din toate firmele europene şi constituie o sursă permanentă de
locuri de muncă şi incluziune socială.

I

nstrumentul european de microfinanţare Pro‑
gress este un program UE finanţat în comun de
Comisia Europeană şi BEI. Acesta permite FEI să
acţioneze ca partener al Grupului pentru instituţi‑
ile de microfinanţare care sprijină întreprinzătorii
şi microîntreprinderile din Europa ce se confruntă
cu dificultăţi în accesarea serviciilor bancare tradi‑
ţionale. 2013 a fost un an record pentru sprijinirea
microfinanţării în UE, cu 26 de tranzacţii totalizând
54 mil EUR.

BEI este un actor major la nivel mondial în dome‑
niul microcreditării, finanţând în 2013 cu peste
75,5 mil EUR activităţi de microfinanţare în afara
Europei.

Pentru prima dată în 2013, BEI a oferit şi microfinan‑
ţare în Europa. Un împrumut de 60 mil EUR către
MicroBank din Spania va sprijini proiectele microîn‑
treprinderilor şi întreprinzătorilor, contribuind la tra‑
tarea problemei şomajului ridicat din această ţară.
La nivel mondial, se consideră că circa 1,4 miliarde
de persoane trăiesc în sărăcie extremă şi nu au ac‑
ces la servicii financiare de bază. În afara Europei,
microfinanţarea este un instrument cheie pentru
realizarea incluziunii financiare. Serviciile financiare
devenite posibile prin investiţiile BEI în microfinan‑
ţare au fost utilizate de 8 milioane de persoane.

Cultivatorul de legume Anton a construit în
urmă cu doi ani o seră nouă şi intenţionează
să o extindă şi să crească producţia.
Prin furnizorul bulgar de microfinanţare
Mikrofond, acesta a obţinut 1 150 EUR pentru
finanţarea extinderii serei sale. Datorită
volumului suplimentar de muncă, acesta
angajează ca lucrători sezonieri şomerii pe
termen lung din comunitatea romă.

În 2013, banca a acordat primul împrumut pentru
microfinanţare în Palestina, unde o investiţie de
1 mil USD sprijină Centrul arab pentru dezvoltare
agricolă (ACAD). Crescătorul de oi Nethmia
Salameh a primit 1 520 EUR. „Cu acest împrumut
aş dori să mai cumpăr cinci oi, ceea ce mi‑ar
permite să‑mi cresc veniturile şi m‑ar ajuta mult să
plătesc costurile facultăţii pentru fiul meu.”
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O premieră pentru BEI:

finanţarea comerţului
În 2013, banca a aprobat două premiere în domeniul finanţării comerţului.
Un împrumut de până la 500 mil EUR sprijină IMM‑urile din Grecia active în
comerţul exterior, iar alte 150 mil EUR vor fi puse la dispoziţie IMM‑urilor din Cipru.

SABO S.A. a beneficiat în cadrul iniţiativei
de un împrumut pentru activităţile sale
comerciale desfăşurate prin Eurobank şi
Commerzbank. Societatea produce fabrici la
cheie de cărămizi şi ţiglă. Concentrându‑se
pe exporturi, SABO a vândut şi instalat
fabrici individualizate în toate continentele,
cu excepţia Australiei. Cu o medie de vârstă
a personalului de 27 de ani, SABO
sprijină politica băncii de
stimulare a angajării
tinerilor.

S

trategia de creditare a BEI a fost formulată ţi‑
nându‑se cont de finanţarea pe termen lung
a proiectelor strategice care sprijină obiecti‑
vele politicilor Uniunii Europene. Prin urmare, in‑
strumentele de creditare pe termen scurt, precum
finanţarea comerţului, nu au făcut parte din porto‑
foliul său de produse. Dar vremurile excepţionale
impun măsuri excepţionale.
Comerţul – un segment financiar stabil în mod tra‑
diţional – este vulnerabil în perioade de criză, de‑
oarece riscurile sistemice şi de tranzacţie legate de
fluxurile comerciale îngreunează dezvoltarea eco‑
nomică. Guvernul grec a fost primul dintre guver‑
nele statelor membre care a apelat la BEI pentru ca
aceasta să acţioneze ca o punte de legătură sigu‑
ră între băncile locale şi cele străine, în beneficiul
IMM‑urilor din sectorul comerţului exterior.
Prin Facilitatea de finanţare a comerţului, BEI ofe‑
ră băncilor străine garanţii corespunzătoare pentru
acreditive în favoarea băncilor interne. Acest lucru
reduce constrângerile privind garanţiile în numerar
impuse în general IMM‑urilor şi creşte accesul la in‑
strumente pentru comerţul internaţional.
Apetitul pentru facilităţile existente de finanţare
a comerţului este puternic – Cipru a fost al doilea stat
membru beneficiar – iar BEI adaptează mecanismul
la nevoile specifice ale pieţelor. În plus, BEI depune
eforturi substanţiale pentru a evita perturbarea pie‑
ţelor, oferind flexibilitate celor implicaţi pentru defi‑
nirea preţurilor prin negociere independentă.
În 2013, Trade & Forfaiting Review (TFR), principa‑
la publicaţie internaţională în domeniul finanţării
comerţului şi lanţului de aprovizionare, a ales Faci‑
litatea BEI de finanţare a comerţului pentru Grecia
drept operaţiunea anului din circa 140 de operaţi‑
uni candidate.
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Competenţe şi locuri de muncă –

investiţii pentru tinerii Europei
Şomajul în rândul tinerilor este una din principalele provocări ale Europei. În
încercarea de a soluţiona criza locurilor de muncă care‑i afectează pe europenii
de 15-24 de ani, în iulie 2013 Grupul BEI a lansat programul „Competenţe şi
locuri de muncă – Investiţii pentru tineri”.

Î

n conformitate cu politicile de ocupare a forţei
de muncă la nivelul UE şi al statelor membre,
programul este destinat în mod special sprijini‑
rii tinerilor. Acesta s‑a concentrat pe finanţarea faci‑
lităţilor pentru formarea profesională şi mobilitatea
elevilor şi ucenicilor şi îşi propune să soluţioneze
lipsa locurilor de muncă pentru tineri.

În 2013, banca a aprobat un sprijin totalizând
4,5 mld EUR pentru dezvoltarea competenţelor,
precum şi aproape 4,6 mld EUR pentru locuri de
muncă destinate tinerilor, depăşind cu 50% ţinta
de 6 mld EUR a programului. De asemenea, banca
şi‑a concentrat eforturile asupra liniilor de credit
pentru IMM‑urile din regiunile cu o rată a şomaju‑
lui în rândul tinerilor de peste 25%.

BEI a oferit atât împrumuturi directe la scară mare,
cât şi soluţii de finanţare intermediată pentru in‑
vestiţii în competenţe:

Microcreditarea, împrumuturile intermediate şi îm‑
prumuturile directe mari au fost toate utilizate de Grup
în vederea sprijinirii locurilor de muncă pentru tineri:

Un împrumut de 200 mil EUR intermediat de
Santander Bank în Spania va asigura măsuri de
sprijinire a tinerilor care doresc să se angajeze
pentru prima dată şi împrumuturi pentru tinerii
întreprinzători, precum şi finanţarea necesităţilor
în ceea ce priveşte învăţământul superior.

Unităţile de învăţământ franceze au primit un
împrumut de 400 mil EUR pentru construirea
şi modernizarea a 85 de licee, 14 şcoli
profesionale şi şapte instituţii de învăţământ
superior din regiunea Centre, unde şomajul
se ridică la 28%.
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Inovare şi competenţe

Mici funda˜ii
publice

Mici întreprinderi
private/întreprinz° tori
Împrumuturi/
participare
la capital
˛i gar an˜ii

Împrumuturi BEI
pentru IMM-uri

CENTRUL
DE INOVARE

Întreprinderi
inovatoare
cu capitalizare
medie

Ini˜iativa
de fina ˜are
a cre˛t erii

BEI

Împrumuturi
BEI ˛i mec anismul
de fina ˜are
cu partajarea riscurilor

Întreprinderi mari
inovatoare

12

Raport de activitate

Transfer
de tehnologie
˛i împrumuturi
BEI

2013

Universit° ˜i/centre
de cercetare mari

Dezvoltarea inovării şi competenţelor
pentru o economie în creştere

Dezvoltarea inovării
şi competenţelor pentru
o economie în creştere
Investiţiile în inovare reprezintă un punct central pentru BEI, acestea fiind un motor al
ocupării forţei de muncă, un instrumentar pentru dezvoltarea competenţelor şi un
mecanism pentru soluţionarea acum a problemelor de mâine. Grupul BEI este pregătit
să aducă o contribuţie tangibilă la obiectivul Europei de a cheltui 3% din PIB pentru
cercetare şi inovare până în 2020, cu scopul de a crea 3,7 milioane locuri de muncă.

G

riscurilor (MFPR), cel mai puternic instrument din
cadrul setului BEI de finanţare a inovării. Prima eta‑
pă a mecanismului a fost lansată în 2007 şi a depă‑
şit aşteptările în momentul încheierii sale în 2013.

Grupul a încheiat parteneriate productive, în spe‑
cial cu Comisia Europeană, ceea ce a condus la
succesul mecanismului de finanţare cu partajarea

Parteneriatele pentru inovare sunt, de asemenea,
esenţiale pentru FEI. Fondul stabileşte parteneria‑
te cu întreprinderi mari prin intermediul Platformei
de inovare pentru întreprinderi, pentru a cataliza in‑
vestiţiile private în inovare şi pentru a ajuta la trans‑
formarea ideilor în oportunităţi concrete de afacere.

rupul BEI, prin finanţarea inovării şi cercetării,
joacă un rol important în creşterea, prospe‑
ritatea şi competitivitatea europeană. Banca
şi Fondul utilizează o gamă largă de instrumente
pentru a cataliza dezvoltarea de proiecte inova‑
toare şi pentru a menţine fluxurile de finanţare din
sectoarele public şi privat.

Repere 2013 pentru inovare
şi competenţe:

, 2

pentru a promova inovarea

la nivelul

EUR

17mld
Grupului BEI

• Primele operaţiuni ale Iniţiativei de fina ţare a creşterii
(IFC) – dezvoltarea grupului de clienţi întreprinderi cu
capitalizare medie
• 856 mil EUR investiţi în IMM‑uri inovatoare prin Instru‑
mentul de partajare a riscurilor în cadrul MFPR
• Pregătirea succesorului MFPR în noul cadru financiar
multianual
• 111 mil EUR, sprijin FEI pentru transfer de tehnologie în
cadrul a nouă tranzacţii

2013
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Grupul BEI –

un centru de inovare
Criza a redus disponibilitatea sectorului privat de a investi în întreprinderi
nou‑înfiinţate şi în întreprinzători inovatori. Pentru a acoperi acest deficit în
perioade de austeritate, BEI a acordat sprijin suplimentar pentru finanţarea
cercetării, dezvoltării şi inovării (CDI) în instituţii academice şi în sectorul privat,
încurajând schimbul de informaţii între cele două sectoare.

I

novare pentru întreprinderi – BEI a acordat Re‑
nault împrumuturi de aproape 1 mld EUR înce‑
pând din 2009. Investiţiile băncii au vizat cer‑
cetarea şi dezvoltarea pentru vehicule electrice şi
grupuri motopropulsoare convenţionale. Un împru‑
mut de 400 mil EUR în 2013 urmăreşte să finanţeze
cercetarea şi dezvoltarea pentru o generaţie nouă
de autovehicule eficiente, accesibile şi ecologice.

Centre de cercetare care lucrează pentru interesul general – În 2008 BEI a acordat un împrumut de
50 mil EUR pentru construirea unui centru de cer‑
cetare clinică în Pavia pentru a dezvolta tratamen‑
te pentru anumite tipuri de cancer prin aplicaţii
nucleare inovatoare şi sofisticate. Este planificat un
nou împrumut pentru a finanţa dezvoltarea şi op‑
timizarea planurilor de tratament pentru cancer,
precum şi activităţile de cercetare fundamentală în
domeniul radiobiologiei.

14
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Finanţarea progreselor tehnologice – FEI a angajat
15 mil EUR în GO CAPITAL Amorçage, un fond in‑
terregional francez de transfer de tehnologie care
sprijină crearea unor întreprinderi de înaltă tehno‑
logie. Investiţia sprijină ecosistemul antreprenorial
din regiunea vestică a Franţei.
De asemenea, centrul de inovare al BEI susţine
economia digitală a Europei – în anul 2013, BEI
a continuat să sprijine tehnologiile informaţiei şi
comunicaţiilor (TIC) bazate pe Internet, care sti‑
mulează inovarea tehnologică. Au fost acordate
împrumuturi în valoare de 3 mld EUR către secto‑
rul telecomunicaţiilor. Banca a acordat 36 mil EUR
pentru a finanţa o reţea de mare viteză în bandă
largă în regiunea Haute‑Savoie din Franţa, în Alpi.
Proiectul sprijină obiectivul Franţei de a conecta
70% din populaţie la reţele de mare viteză în bandă
largă până în 2020.

Dezvoltarea inovării şi competenţelor
pentru o economie în creştere

Soluţii financiare

pentru firme nou‑înfiinţate inovatoare
În 2013, Grupul BEI s‑a bazat pe activitatea sa anticiclică pentru a încuraja firmele
nou‑înfiinţate inovatoare - un catalizator al creşterii economice şi ocupării forţei
de muncă. FEI, ca specialist al Grupului în asumarea riscului IMM‑urilor, pentru
a facilita finanţarea acestora, a lansat o serie de iniţiative pentru sprijinirea
întreprinderilor mici inovatoare în toate etapele de dezvoltare ale acestora.

O

mare parte din activitatea universităţilor
şi centrelor de cercetare are potenţialul de
a se transforma în idei concrete de afaceri,
care conduc la crearea de întreprinderi mici. To‑
tuşi, cercetarea este deseori considerată prea ris‑
cantă pentru a fi transferată în afara laboratorului
şi finanţată de investitori tradiţionali. Transferul de
tehnologie transformă rezultatele CDI în produse
şi servicii comercializabile, inclusiv crearea de firme
noi sau întreprinderi provenite în urma cercetării
universitare.
În 2013, FEI a investit 111 mil EUR pentru a promo‑
va transferul de tehnologie prin nouă tranzacţii, fi‑
ind observată o creştere puternică pe piaţă.
De asemenea, FEI utilizează capitalul de risc şi ca‑
pitalul de creştere pentru a sprijini inovarea şi an‑
treprenoriatul. În 2013, acesta a acordat sume re‑
cord pentru al treilea an consecutiv, angajând

1,5 mld EUR (în creştere de la 1,3 mld EUR în 2012
şi 1,2 mld EUR în 2011) în 68 de fonduri de capital
iniţial, de risc şi de creştere. Pe lângă axarea pe sec‑
toare specifice, activităţile de capital de risc sunt
adaptate la necesităţile ţării. În 2013, au fost făcute
primele investiţii în cadrul Dutch Venture Initiative
şi Baltic Innovation Fund.
Facilitatea pentru IMM‑uri inovatoare şi cu creştere
rapidă din Programul‑cadru pentru competitivitate
şi inovare (CIP), administrată de FEI, a oferit, de ase‑
menea, capital de risc IMM‑urilor inovatoare afla‑
te în etapa iniţială şi de expansiune în 2013. Până
în prezent, CIP a sprijinit peste 275 000 de IMM‑uri
în 17 ţări.
De asemenea, s‑a acumulat o experienţă conside‑
rabilă în ştiinţele vieţii, tehnologiile curate şi TIC.
În mai puţin de doi ani de funcţionare şi cu trei ani
înainte de termen, European Angels Fund din Ger‑
mania, în valoare de 70 mil EUR, este deja aproape
în întregime angajat, iar suma va creşte în 2014. În
decembrie 2013, European Angels Fund şi‑a înce‑
put activitatea în alte două ţări (Spania şi Austria).

2013

Raport de activitate

15

Partajarea riscului

pentru o inovare de succes
Unul dintre cele mai importante roluri ale băncii în ultimul deceniu a fost cel de
catalizator pentru finanţarea inovării. Lucrând cu promotorii proiectelor, cu
băncile şi cu partenerii financiari, banca poate acoperi o parte a riscului inerent
proiectelor inovatoare. Beneficiarii finali sunt întreprinderile inovatoare ale
Europei – societăţile mari, întreprinderile cu capitalizare medie şi IMM‑urile.

M

ecanismul de finanţare cu partajarea riscu‑
rilor (MFPR), rezultatul cooperării dintre BEI
şi Comisia Europeană, a fost lansat în 2007
pentru a încuraja investiţiile în cercetare, dezvolta‑
re şi inovare pe termen lung şi cu risc mai ridicat.
Mecanismul a ajuns la finalul primei perioade de
disponibilitate în 2013, după ce a finanţat 114 pro‑
iecte CDI, în valoare totală de 11,3 mld EUR. Se es‑
timează că MFPR a catalizat încă 37,2 mld EUR în
investiţii private destinate inovării europene. Suc‑
cesorul MFPR pentru perioada 2014-2020 este
în pregătire, cu un buget total probabil de circa
2,5 mld EUR.

În 2013, BEI a acordat un împrumut de
150 mil EUR către H. Lundbeck în Danemarca,
finanţând dezvoltarea de medicamente
inovatoare pentru tratarea afecţiunilor
sistemului nervos central. Investiţiile
MFPR vor ajuta la menţinerea şi crearea
oportunităţilor de angajare în CDI şi vor întări
competitivitatea acestei societăţi europene de
dimensiune medie.

În 2013, BEI a înfiinţat Iniţiativa de finanţare a creş‑
terii (IFC) pentru a oferi întreprinderilor europene
inovatoare cu capitalizare medie o gamă de soluţii
de finanţare individualizate, de la împrumuturi di‑
recte la instrumente de risc şi de tip mezanin din
categoria cvasicapital. BEI va furniza finanţare în‑
tre 7,5 mil EUR şi 25 mil EUR pentru a sprijini până
la 50% din investiţiile în CDI ale societăţilor eu‑
ropene. IFC a primit un sprijin de capital iniţial de
150 mil EUR în cadrul MFPR.

Societatea belgiană EVS Broadcast Equipment
SA a primit un împrumut de 12 mil EUR pentru
programul său ambiţios de CDI, în vederea
stimulării competitivităţii în cadrul societăţii
şi creării de locuri de muncă pentru sute de
ingineri actuali sau viitori.
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Dezvoltarea inovării şi competenţelor
pentru o economie în creştere

Finanţare de risc

în sprijinul IMM‑urilor inovatoare
O altă faţetă a MFPR este promovarea inovării pe piaţa IMM‑urilor. Instrumentul
de partajare a riscurilor (IPR) a fost impulsionat suplimentar în 2013 ca modalitate
de succes în sprijinul finanţării IMM‑urilor şi întreprinderilor cu capitalizare medie
de dimensiune moderată inovatoare.

A

dministrat de FEI şi finanţat în cadrul MFPR,
programul oferă garanţii şi contragaran‑
ţii băncilor şi societăţilor de leasing pentru
a încuraja acordarea de împrumuturi şi contracte
de leasing suplimentare în condiţii favorabile în‑
treprinderilor inovatoare. Acoperind până la 50%
din orice pierdere la fiecare împrumut nou acordat
unei IMM axate pe inovare, FEI stimulează asuma‑
rea unor riscuri suplimentare de către intermediarii
financiari, pentru creşterea rezultatelor CDI.

Trotter Holding International, un IMM olandez
inovator, lucrează cu panouri publicitare
industriale pentru piaţa de publicitate
exterioară mobilă. Un împrumut pentru capital
circulant acordat de ABN Amro cu o garanţie FEI
de 50% în cadrul IPR a permis Trotter să înceapă
extinderea activităţii şi să intre pe pieţe noi.

De la lansarea sa în 2012, IPR a fost responsabil
pentru garanţii totale în valoare de 1,2 mld EUR
(856 mil EUR doar în 2013) în 14 state membre ale
UE şi ţări în fază de preaderare, prin 25 de tranzacţii
financiare.
IPR a fost extins pentru a acoperi încă cinci ţări în
2013: Germania, Polonia, Portugalia, Suedia şi Turcia.
Realizările notabile din 2013 au inclus primul acord
de garantare prin IPR în Portugalia, destinat între‑
prinderilor inovatoare, subliniind angajamentul
Grupului pentru sprijinirea dezvoltării economice
din această ţară. Banco Português de Investimento
(BPI) a semnat un acord de 160 mil EUR cu FEI.

Zeta Biopharma este o societate austriacă cu
237 de angajaţi, care construieşte unităţi de
C‑D pentru societăţi farmaceutice mari. Un
împrumut de 2,5 mil EUR garantat de IPR şi
acordat de UniCredit Bank Austria răspunde
cerinţelor ridicate de capital circulant ale Zeta pe
perioadele lungi necesare pentru proiectarea şi
construirea unităţilor.
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Infrastructură strategică pentru
o creştere bazată pe coeziune
Infrastructur˜ por tuar˜
modern˜

Energie eficie t˜
˝i curat˜

Aeroporturi sigure
Coridoare
feroviare

Aprovizionare
competitiv˜
cu energie
Re°ele
electrice
eficiente

Îmbunătăţirea
perspectivelor economice
şi convergenţa regiunilor

Transport
rutier sigur
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Infrastructur˜
de dezvoltare
regional˜

Infrastructur˜
urban˜ dur abil˜

Construirea
infrastructurii strategice

Construirea infrastructurii
strategice
Reţelele energetice eficiente, legăturile de transport dezvoltate, tehnologiile
informatice de vârf şi infrastructura urbană performantă sunt structurile de bază
necesare pentru sprijinirea necesităţilor economice, societale şi de mediu actuale. În
perioada 2014-2020, UE va tripla finanţarea acordată infrastructurii de transport la
26 mld EUR. Cu un istoric îndelungat în finanţarea infrastructurii, BEI se găseşte într‑o
poziţie unică pentru maximizarea acestei finanţări.

P

28 de state membre ale Uniunii. În afara UE, inves‑
tiţiile băncii în domeniul infrastructurii contribuie la
modernizarea economiilor şi oferă oportunităţi de
dezvoltare.

Activităţile BEI din domeniul infrastructurii în Eu‑
ropa reprezintă un element esenţial în contri‑
buţia sa la promovarea coeziunii sociale în cele

Banca nu oferă doar finanţare pentru proiectele
de infrastructură. Serviciile de consultanţă tehnică
şi consiliere reprezintă o componentă importantă
a ofertei sale de produse, asigurând dezvoltarea în
mod durabil a infrastructurii. În UE, JASPERS con‑
tribuie la maximizarea impactului fondurilor struc‑
turale europene acolo unde acestea sunt cele mai
necesare.

e parcursul crizei financiare, din cauza con‑
strângerilor bugetare naţionale, anumite pro‑
iecte de infrastructură, în pofida importan‑
ţei strategice, au trecut în plan secundar. Pe lângă
îndeplinirea rolului de finanţator al unor proiecte
mari, BEI a stimulat în 2013, de asemenea, redre‑
sarea fluxurilor de investiţii în acest sector esenţial,
prin Iniţiativa de emitere de obligaţiuni pentru fi‑
nanţarea de proiecte.

Repere 2013 pentru infrastructura
strategică:

, 9

pentru a sprijini

EUR

15 mld

infrastructura

strategică în Europa

• 6,4 mld EUR pentru proiecte de infrastructură strategică în
Europa
• 5,2 mld EUR pentru proiecte energetice strategice în Europa
• 4,2 mld EUR pentru proiecte de renovare şi regenerare
urbană
• Lansarea criteriilor revizuite de creditare în sectorul energiei
• Stabilirea unei politici stricte privind combustibilii fosili
• Lansarea primelor două obligaţiuni pentru fina ţarea de
proiecte

2013
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Transport

care merge departe
În octombrie 2013, UE a lansat o politică revizuită pentru infrastructura de
transport, ajutând economia Europei să crească şi să prospere cu legături
eficiente de infrastructură.

C

urat şi sigur - Finanţarea acordată transportu‑
lui urmăreşte să genereze beneficii tangibile
pentru firme, cetăţeni, precum şi pentru climă.

În 2013, BEI a oferit în Europa:

5,3 mld EUR pentru infrastructură rutieră sigură
3,6 mld EUR pentru proiecte feroviare
2,9 mld EUR pentru proiecte de transport urban
212 mil EUR pentru infrastructura maritimă
511 mil EUR pentru proiecte
de transport aerian.

În 2013, Jaspers (Asistenţă comună pentru susţine‑
rea proiectelor în regiunile europene) a oferit con‑
siliere unui număr de 14 state membre ale UE şi trei
ţări implicate în procesul de aderare pe parcursul
pregătirii proiectelor, pentru a îmbunătăţi absorb‑
ţia fondurilor structurale şi de coeziune. JASPERS
şi‑a consolidat rolul de construire a capacităţii în
martie 2013 prin lansarea oficială a unei platfor‑
me de colaborare în reţea la Bruxelles. Platforma
suplimentează operaţiunile JASPERS de consiliere
a proiectelor prin abordarea problemelor orizon‑
tale legate de pregătirea proiectelor, îmbunătăţind
activităţile de schimb de informaţii şi difuzând cele
mai bune practici şi experienţa între părţile intere‑
sate ale JASPERS.
De la punerea sa în practică în 2006, au fost aproba‑
te în total 310 proiecte JASPERS majore, reprezen‑
tând investiţii în valoare de aproape 56,4 mld EUR,
din care 17,4 mld EUR numai în 2013.

În 2013, banca a acordat
al treilea împrumut
începând din 1996 către
Lietuvos Geležinkeliai
(LG), compania feroviară
deţinută de statul
lituanian. Pe lângă
sprijinirea construirii
reţelelor transeuropene,
investiţiile BEI au facilitat
creşterea siguranţei şi
eficienţei, precum şi
reducerea emisiilor.
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Construirea
infrastructurii strategice

Energizarea

unei economii durabile
BEI este unul din actorii importanţi în finanţarea energiei din Europa şi joacă un
rol major în promovarea energiei sigure, competitive şi durabile la nivel mondial.

Î

n 2013, banca a acordat împrumuturi în valoare
de 5,2 mld EUR pentru proiecte din Europa care
promovează aprovizionarea competitivă şi sigu‑
ră cu energie.
BEI a convenit să acorde un
împrumut de 140 mil EUR către
Elektrocieplownia Stalowa Wola
din Polonia, pentru a construi
o termocentrală modernă
echipată cu o turbină cu gaz cu
ciclu combinat, îmbunătăţind
aprovizionarea internă cu energie
şi crescând concurenţa pe piaţa
internă de electricitate.

Cea mai importantă evoluţie în activităţile sectoru‑
lui energetic al băncii din 2013 a fost introducerea
unor criterii revizuite de creditare în sectorul ener‑
giei, în urma unei consultări publice cuprinzătoa‑
re. Banca se va concentra pe finanţarea eficienţei
energetice, a surselor regenerabile de energie, a re‑
ţelelor energetice, precum şi a cercetării şi inovării
aferente. Noile criterii includ orientări simplificate
de creditare către proiecte de eficienţă energetică,
în vederea îmbunătăţirii cofinanţării programelor
naţionale din domeniul eficienţei energetice.
BEI a introdus norme de emisie noi care urmea‑
ză a fi aplicate tuturor proiectelor de generare pe
bază de combustibili fosili, pentru a respinge inves‑
tiţiile ale căror emisii de dioxid de carbon depăşesc
un anumit prag, în conformitate cu limitele euro‑
pene şi naţionale. Se anticipează că gazul va ră‑
mâne un combustibil de tranziţie pe drumul către
un sistem energetic cu emisii reduse de dioxid de
carbon, iar normele de emisie vor asigura limitarea
împrumuturilor la proiecte care aduc o contribuţie
pozitivă la creşterea economică a UE şi care cores‑
pund politicii UE privind schimbările climatice.

În mai, BEI a acordat primul împrumut
Republicii Nepal, în valoare de 55 mil EUR,
pentru a finanţa construirea şi exploatarea
hidrocentralei Tanahu, oferind o sursă curată şi
fiabilă de electricitate într‑o ţară cu un deficit
acut de energie.
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Colaborare

pentru succes – obligaţiuni
pentru finanţarea de proiecte
Iniţiativa Europa 2020 de emitere de obligaţiuni pentru finanţarea de proiecte este
un program comun între Comisia Europeană şi BEI, care a fost lansat anul trecut.
Acesta este destinat să stimuleze finanţarea pieţei de capital pentru infrastructura
din sectoarele transportului, energiei şi tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor.

În Marea Britanie, conexiunea offshore de la Greater Gabbard a devenit primul proiect
de infrastructură din Marea Britanie care a beneficiat de iniţiativa de îmbunătăţire
a calităţii creditului prin obligaţiuni pentru finanţarea de proiecte. Pentru sprijinirea
proiectului au fost emise obligaţiuni în valoare totală de 305 mil GBP, iar BEI a furnizat
o garanţie de 45,8 mil GBP în sprijinul creditului.

C

onform Comisiei, necesarul UE de investiţii
în infrastructură pentru atingerea obiective‑
lor Europa 2020 în aceste sectoare se poate
ridica chiar la 2 000 mld EUR. Iniţiativa de emitere
de obligaţiuni pentru finanţarea de proiecte este
destinată să permită promotorilor proiectelor de
infrastructură eligibile, de obicei parteneriate pu‑
blic‑privat, să atragă finanţări private suplimentare
din partea investitorilor instituţionali, precum soci‑
etăţile de asigurare şi fondurile de pensii.

În 2013 a fost activată o fază pilot, pentru a testa
conceptul obligaţiunilor pentru finanţarea de pro‑
iecte. Proiectele corespunzătoare vor trebui să fie
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finalizate din punct de vedere financiar înainte de
sfârşitul anului 2016.
Faza de testare este finanţată prin resurse bugeta‑
re UE în valoare de 230 mil EUR provenind din lini‑
ile bugetare neutilizate ale programelor existente.
Aceasta ar trebui să permită BEI să ofere finanţa‑
re pentru proiecte de infrastructură în valoare de
peste 4 mld EUR în cele trei sectoare. Primele două
proiecte finanţate prin obligaţiuni din Spania şi
Marea Britanie au demonstrat nu numai capacita‑
tea pieţei, ci şi beneficiile implicării BEI asupra sta‑
bilirii preţurilor şi realizării de proiecte care necesi‑
tă investiţii mari.

Construirea
infrastructurii strategice

Oraşele inteligente –

habitatul nostru natural
Circa 53% din populaţia mondială locuieşte în mediul urban, o cifră care se ridică
la 75% pentru Uniunea Europeană. Până în 2030, în multe ţări ponderea
populaţiei urbane ar putea creşte până la 90%. Oraşele, în calitate de nou habitat
natural, trebuie să devină mai inteligente pentru a acomoda acest aflux.

J

ESSICA (Sprijin european comun pentru inves‑
tiţii durabile în zonele urbane) reuneşte com‑
petenţele şi capacităţile financiare ale Comisiei
Europene, BEI şi Băncii de Dezvoltare a Consiliu‑
lui Europei. Prin fondurile de dezvoltare urbană,
JESSICA ajută autorităţile să utilizeze fondurile
structurale europene pentru ca acestea să devi‑
nă generatoare de venituri. Până la sfârşitul anu‑
lui 2013, JESSICA a aprobat un total de 18 fonduri
de participare, însumând 1,76 mld EUR. În plus, au
fost înfiinţate 42 de fonduri de dezvoltare urbană
în valoare de 1,56 mld EUR şi au fost lansate 82 de
studii de evaluare.

În 2013, BEI a investit 4,2 mld EUR în
proiecte de dezvoltare şi regenerare urbană
şi de asistenţă medicală. În ultimul an, banca
a finanţat următoarele lucrări de construcţie sau
modernizare:

7 proiecte de metrou

2 proiecte
de cale ferată

2 proiecte de căi
ferate urbane

5 proiecte de tramvai

uşoară

4 reţele rutiere
urbane

În Marea Britanie, în cadrul JESSICA a fost creat
North West Evergreen Fund. Acest fond de
dezvoltare urbană urmăreşte reamenajarea
terenurilor abandonate, crearea de noi suprafeţe
comerciale şi renovarea spaţiilor comerciale
neutilizabile, în vederea creării de locuri de muncă.

În iunie, banca a sprijinit dezvoltarea de
locuinţe accesibile în comunităţile din
Africa Subsahariană, printr‑un împrumut de
15 mil EUR acordat Shelter Afrique, o instituţie
specializată în finanţarea dezvoltării. Această
instituţie de finanţare va oferi împrumuturi
sprijinite de BEI dezvoltatorilor locali pentru
construirea de locuinţe accesibile eligibile,
cu apă potabilă, canalizare, electricitate şi
drumuri de acces.
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Biodiversitate
Împ˛dur ire

Climat şi mediu
Investiţii înt-un

Gestionarea
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verde
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Acţiuni durabile
pentru salvarea climei

Acţiuni durabile pentru
salvarea climei
Ştiinţa confirmă în mod neechivoc schimbările climatice – dezastrele naturale mai
frecvente, temperaturile mai ridicate, creşterea nivelului mării sunt doar câteva
semne. Toate prezintă riscuri semnificative pentru dezvoltarea economică, resursele
de hrană şi apă fiind afectate cel mai mult. BEI este unul din liderii mondiali în
domeniul finanţării combaterii schimbărilor climatice, sprijinind o creştere cu emisii
reduse de dioxid de carbon şi rezistentă la schimbările climatice la nivel global şi
catalizând finanţarea investiţiilor în politici climatice.

A

nul 2013 a fost martorul unor progrese im‑
portante în activităţile BEI legate de politi‑
cile climatice. Proiectele în domeniul climei
au reprezentat 27% din totalul portofoliului de îm‑
prumuturi, deoarece abordarea politicilor climati‑
ce dintr‑o perspectivă economică şi socială poate
contribui la o creştere durabilă şi la locuri de mun‑
că pe termen lung.

BEI a publicat Declaraţia privind clima, care sublini‑
ază obiectivele şi abordările sale cu privire la poli‑
ticile climatice. De asemenea, şi‑a reconfirmat an‑
gajamentul cu privire la integrarea considerentelor
sociale şi de mediu în toate proiectele finanţate de
BEI pentru oameni, planetă şi profit odată cu revi‑
zuirea Manualului social şi de mediu.

Repere 2013 pentru politicile climatice:

EUR

19mld
pentru a sprijini politicile

climatice la nivel global

• Proiectele privind combaterea schimbărilor climatice
reprezintă 27% din portofoliul de împrumuturi al BEI
• 214 mil EUR pentru fina ţarea inovatoare a combaterii
schimbărilor climatice prin şapte fonduri pentru climă
• Emisiuni record de obligaţiuni de sensibilizare la proble‑
mele climatice – 1,4 mld EUR până la sfârşitul anului
• Lansarea Declaraţiei BEI privind clima
• Revizuirea Manualului social şi de mediu al BEI
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Integrarea

preocupărilor privind clima
La evaluarea fiecărui proiect prezentat BEI pentru finanţare se au în vedere atât
considerentele sociale, cât şi cele de mediu. Sunt aplicate zece standarde sociale
şi de mediu pentru a evalua impactul proiectului şi a atenua riscurile. Aceste
standarde permit clienţilor băncii să‑şi îmbunătăţească performanţa prin practici
sociale şi de mediu solide, transparenţă şi responsabilitate.

B

EI este singura instituţie financiară internaţi‑
onală care a stabilit astfel de criterii sociale şi
de mediu. În anumite cazuri, standardele sale
le depăşesc pe cele ale directivelor europene re‑
levante, inclusiv cele privind biodiversitatea. Revi‑
zuirea Manualului social şi de mediu a condus şi la
o mai mare claritate a poziţiei băncii privind drep‑
turile omului şi standardele de muncă.
Pentru exerciţiul privind amprenta de carbon, sunt
estimate şi raportate emisiile de gaze cu efect de
seră (GES) din proiectele în care se anticipează că
emisiile vor fi semnificative, respectiv acolo unde
depăşesc cel puţin unul din pragurile de mai jos:
· emisii absolute (emisiile efective ale proiectului)
> 100 000 tone CO2 echivalent/an pentru un an
standard de funcţionare a proiectului;
şi/sau
· emisii relative (creşteri sau reduceri estimate ale
emisiilor în comparaţie cu alternativa anticipată)
> 20 000 tone CO2 echivalent/an.
La baza abordării băncii privind amprenta ecologi‑
că se află emisiile absolute ale fiecărui proiect. Cu

Asigurarea protecţiei naturii şi faunei are
o importanţă majoră pentru climă. În 2013,
BEI a acordat un împrumut de 72,24 mil USD
pentru parcul eolian Tafila din Iordania, care
se va situa pe traseul păsărilor migratoare
din Africa de Est. Experţii de mediu ai băncii
au colaborat cu promotorul la un program de
monitorizare în vederea adaptării funcţionării
parcului eolian pentru protejarea păsărilor
migratoare.

ocazia evaluării şi raportării reducerilor şi creşterilor
de emisii, care oferă un indicator important al emi‑
siilor în comparaţie cu alte tehnologii sau proiecte,
emisiile absolute ale unui proiect sunt considerate
un element fundamental, întrucât acestea sunt cele
care în final ne vor afecta climatul. Rezultatele exer‑
ciţiului privind amprenta de carbon din 2013 sunt
incluse în Raportul de sustenabilitate pe 2013.

BEI sprijină proiectele în domeniul climei cu rezultate sociale pozitive
care le sporesc şi mai mult impactul. Un proiect de alimentare cu
apă şi canalizare din Nicaragua a primit un împrumut de 60 mil EUR,
ceea ce va contribui la reducerea poluării şi îmbunătăţirea calităţii
apei furnizate populaţiei.
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Acţiuni durabile
pentru salvarea climei

Atenuarea

degradării viitoare
În centrul răspunsului la schimbările climatice se află necesitatea de a reduce
emisiile. Fără acţiuni de atenuare, temperaturile globale vor creşte cu până la
6,4°C în acest secol. Pentru ca proiectele de atenuare a schimbărilor climatice să
se dezvolte, acestea au nevoie atât de stimulente, adesea politice sau financiare,
cât şi de inovare.

B

EI răspunde la toate aceste cerinţe. Ca bancă
a Uniunii Europene, aceasta susţine politica
UE de promovare a proiectelor de atenuare
a schimbărilor climatice faţă de alternativele mai
puţin durabile ale acestora. Ca un catalizator al fi‑
nanţării durabile, BEI încurajează fluxurile de capi‑
tal către proiecte de atenuare. Şi, în calitate de lider
mondial în finanţarea inovării, susţine dezvoltarea
tehnologiei de vârf care să promoveze atenuarea.
În 2013, s-au alocat 17,8 mld EUR pentru proiectele
de atenuare a schimbărilor climatice.

În octombrie, oraşul Metz din în Franţa
a inaugurat Mettis, o reţea de benzi pentru
autobuze cu vehicule foarte economice, care
a primit un împrumut BEI de 80 mil EUR.
Noile autobuze vor reduce emisiile de CO2 în

Atenuare
17,8 mld EUR

medie cu 1,53 tone pe zi lucrătoare, respectiv
374 de tone pe an.

BEI a sprijinit parcul eolian offshore Butendiek
din Germania cu un împrumut de 450 mil EUR.
Cu 80 de turbine, proiectul ambiţios în
valoare de 1,4 mld EUR va avea o capacitate






Surse regenerabile de energie 6,4
Eficienţă energetică 2,2
CDI 2,5
Transport durabil 6,2
Altele 0,5

totală de generare de 288 MW. Pentru bancă,
proiectul a reprezentat o ocazie de a sprijini
o tehnologie emergentă şi de a contribui
la atingerea ţintelor europene şi germane
privind sursele regenerabile de energie.
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Adaptare şi

rezistenţă
Se anticipează că schimbările climatice vor avea un impact semnificativ şi vor
afecta o gamă largă de sectoare economice. Deşi unele aspecte ale impactului pot
fi reduse prin măsuri de atenuare, un anumit nivel al schimbărilor climatice nu mai
poate fi evitat. De aceea, adaptarea este un element esenţial al politicilor climatice.

U

na din principalele caracteristici ale strate‑
giei de adaptare a UE lansate în aprilie 2013
este orientarea spre coordonarea eforturilor
şi schimbul de informaţii între statele membre. Prin
perspectiva sa globală asupra aspectelor climatice,
BEI este un susţinător al acestei abordări. În 2013,
împrumuturile BEI pentru adaptare au fost marca‑
te de strategia sa pe termen lung, vizând proiecte‑
le mari al căror impact pozitiv ar trebui să persiste
după încheierea finanţării din partea băncii.
În 2013, s-au alocat 1,2 mld EUR pentru proiectele
de adaptare la schimbările climatice.

BEI a acordat un al doilea împrumut de
450 mil EUR unuia dintre cele mai mari
proiecte de mediu din Germania, reabilitarea
râului Emscher în Renania de Nord‑Westfalia.
Împrumutul băncii cofinanţează programul
de investiţii al Emschergenossenschaft
pe perioada 2014-2016 pentru a remedia
degradarea habitatului natural, care a fost
cauzată de prezenţa îndelungată a industriei
grele. De asemenea, proiectul are un impact
pozitiv asupra ocupării forţei de muncă,
salvând 3 700 de locuri de muncă din regiune.

În decembrie, un al doilea împrumut de
150 mil EUR a reconfirmat sprijinul BEI pentru
reabilitarea pădurilor, împăduriri şi controlul
eroziunii în Turcia. Pe lângă valoarea de mediu
a proiectului, proiectul de împădurire a creat
locuri de muncă pentru 6 500 de persoane din
mediul rural. De asemenea, refacerea pădurilor
contribuie la satisfacerea necesarului energetic
în zonele în care lemnul de foc din pădurile
publice reprezintă sursa principală de energie.
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Finanţare inovatoare

pentru climă

În plus faţă de produsele de finanţare mai tradiţionale, BEI oferă o serie de
instrumente inovatoare de finanţare a combaterii schimbărilor climatice,
împreună cu consiliere tehnică şi financiară.

Î

n 2013, banca a sprijinit şapte fonduri de acţiuni
şi fonduri de obligaţiuni specializate în dome‑
niul climei, cu un volum total al investiţiilor
de 214 mil EUR. În plus, BEI a continuat să adminis‑
treze alte fonduri şi iniţiative strategice, inclusiv
fondul de succes GEEREF (Global Energy Efficiency
and Renewable Energy Fund), care oferă capital de
risc la nivel mondial prin investiţii private pentru
proiecte de eficienţă energetică şi surse regenera‑
bile de energie în ţările în curs de dezvoltare şi eco‑
nomiile în tranziţie. GEEREF va intra într‑o nouă eta‑
pă de dezvoltare în 2014, odată cu prima contribuţie
de fonduri private.

2013 a fost anul în care BEI a făcut primii paşi în di‑
recţia creditării agriculturii durabile. Tendinţa s‑a re‑
flectat în investiţiile sale în finanţarea combaterii
schimbărilor climatice, fondurile pentru silvicultură
şi biodiversitate fiind principalii beneficiari.
De asemenea, parteneriatele sunt foarte importan‑
te pentru a promova inovarea în finanţarea
combaterii schimbărilor climatice. BEI colaborează
cu Comisia Europeană într‑o serie de mecanisme re‑
feritoare la climă. Totodată, dezvoltă parteneriate cu
instituţii de finanţare similare, precum P
 rogramul
Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pentru a‑şi
spori contribuţia la iniţiativa Energie durabilă pentru
toţi (Sustainable Energy for All - SE4All).

BEI a efectuat prima investiţie, totalizând 15 mil EUR,
într‑un fond REDD+ (Reducing Emissions from
Deforestation and Forest Degradation) pentru
reducerea emisiilor cauzate de despăduriri şi de
degradarea pădurilor, un mecanism de piaţă susţinut
de ONU, destinat să protejeze pădurile şi să le
sprijine rolul în strategiile de atenuare a schimbărilor
climatice prin monetizarea valorii conservării
acestora. Fondul Althelia va investi în circa 20 de
proiecte din întreaga lume, concentrându‑se în
special pe Africa şi America Latină.
De asemenea, banca a făcut o investiţie mică,
dar semnificativă, în fondul pentru biodiversitate
EcoEnterprises II. BEI a investit 6 mil USD în acest
fond, care oferă finanţare de tip „mezanin” şi
participare la capital pentru a sprijini societăţile care
generează beneficii în termeni de biodiversitate
prin utilizarea durabilă a resurselor naturale. Fondul
se va concentra pe America Latină, care găzduieşte
unele din cele mai bogate regiuni din lume în ceea ce
priveşte biodiversitatea.
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Stimularea creşterii în
interiorul şi exteriorul UE
BEI este activă în circa 160 de ţări din întreaga lume.
Pe parcursul crizei, BEI s‑a axat în special pe furnizarea de sprijin specific ţărilor
şi regiunilor din UE-28 care se confruntă cu acces limitat la pieţele de capital,
oferind o capacitate de creditare sporită, ca rezultat direct al mandatului
extins acordat de guvernatorii acesteia, statele membre. Împrumuturile
acordate în afara UE susţin cu investiţii pe termen lung activităţile BEI
în direcţia priorităţilor externe ale UE. BEI are în vedere în primul
rând dezvoltarea sectorului privat local, infrastructura socială
şi economică şi atenuarea schimbărilor climatice, precum
şi sprijinirea investiţiilor străine directe.

UE
Volum total al împrumuturilor de 64 mld EUR
Creştere şi locuri de muncă – înzestrarea tinerilor
europeni cu competenţe pentru viitor

Ţări AELS şi ţări implicate în procesul
de aderare
Volum total al împrumuturilor de 3,1 mld EUR
O investiţie majoră a BEI devine realitate prin
inaugurarea tunelului pe sub Bosfor
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Stimularea creşterii în interiorul
şi exteriorul UE

Vecinii din est şi Asia Centrală,
precum şi Rusia

ALA

Volum total al împrumuturilor de 1,8 mld EUR

Acord încheiat cu Nepal în 2012 pentru
aprobarea activităţii viitoare a BEI; primul
împrumut către Nepal acordat în 2013 pentru
susţinerea energiei durabile

Conferinţa Parteneriatului estic la a cărei
organizare a participat şi BEI, pentru
discutarea legăturilor politice şi comerciale
cu UE

Volum total al împrumuturilor de 1,2 mld EUR

FEMIP

ACP, TTPM şi Republica Africa de Sud

Volum total al împrumuturilor de 583 mil EUR

Volum total al împrumuturilor de 988 mil EUR

Sprijinirea în continuare a dezvoltării
sectorului privat local în Mediterana pe durata
crizei politice

A 50-a aniversare a activităţii BEI în ACP.
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Susţinerea operaţiunilor
prin soliditate financiară
BEI este cel mai mare emitent multilateral şi furnizor de fonduri din lume. În 2013, BEI
a mobilizat 72 mld EUR de pe pieţele internaţionale de capital. Banca îşi utilizează
soliditatea financiară pentru a mobiliza fonduri la dobânzi atractive şi pentru
a transfera aceste beneficii proiectelor viabile din punct de vedere economic care
promovează obiectivele politicilor UE.

A

cţionarii BEI sunt cele 28 de state membre ale
UE. Fiecare stat participă la capitalul băncii
în funcţie de ponderea sa economică la data
aderării. Astfel, BEI răspunde în final în faţa guver‑
nelor statelor membre.

Distribuţia emisiunilor de
obligaţiuni ale BEI pe regiuni:

Cu toate acestea, BEI este autonomă financiar, mo‑
bilizând fonduri de pe piaţa internaţională de ca‑
pital pentru finanţarea operaţiunilor sale. Solidita‑
tea financiară a băncii derivă din calitatea activelor
sale, susţinerea fermă a acţionarilor, guvernanţa so‑
lidă, gestionarea prudentă a riscurilor, profitabilita‑
tea neîntreruptă şi lichiditatea puternică.
La sfârşitul anului 2013, gradul de adecvare a capi‑
talului BEI s‑a îmbunătăţit la 28,7%, faţă de 23,1%
la începutul anului, în principal datorită capitalu‑
lui vărsat primit de la acţionari. Aceasta a urmat
deciziei istorice luate de acţionarii băncii în 2012
de a dubla efectiv capitalul vărsat, majorându‑l
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Europa 63%
Asia 27%
America 7%
Orientul Mijlociu şi Africa 3%

Susţinerea operaţiunilor
prin soliditate financiară

Cea mai mare obligaţiune verde la nivel mondial
În iulie, BEI a emis obligaţiuni de sensibilizare la problemele climatice în valoare de 650 mil EUR – cea
mai mare emisiune a băncii de până acum. Această emisiune a crescut la 1,15 mld EUR până la sfârşitul
anului, devenind cea mai mare emisiune de obligaţiuni a unui emitent supranaţional de pe piaţa
obligaţiunilor verzi. Emisiunea de obligaţiuni a generat o cerere puternică din partea investitorilor
atraşi de caracteristicile tranzacţiei în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă şi a contribuit la formarea
pieţei de investiţii responsabile din punct de vedere social.

cu 10 mld EUR, ceea ce permite acordarea de îm‑
prumuturi suplimentare de până la 60 mld EUR pe
o perioadă de trei ani, în sprijinul unui răspuns co‑
mun al UE în faţa crizei.

octombrie. Cu toate acestea, banca a continuat să
fie activă pe piaţă până la sfârşitul anului, realizând
unul din cele mai mari programe de finanţare de
până acum – 72,1 mld EUR.

Calitatea activelor s‑a menţinut superioară, cu
o rată a creditelor depreciate în totalul portofo‑
liului de împrumuturi apropiată de zero (0,2%) la
sfârşitul anului. Surplusul net anual s‑a ridicat la
2,5 mld EUR, similar anului anterior.

Banca mobilizează fonduri la nivel global, atrăgând
investiţii atât din interiorul, cât şi din exteriorul UE,
şi ca atare este un mijloc important de canalizare
a investiţiilor din exterior către UE.

Aceste atribute financiare solide se combină pen‑
tru a asigura că banca va beneficia în continuare de
o bonitate excelentă şi va putea mobiliza fonduri în
condiţii foarte atractive. Ca instituţie fără scop lu‑
crativ, banca transferă aceste condiţii favorabile că‑
tre clienţii săi, prin împrumuturi.
Anul 2013 a fost fructuos în ceea ce priveşte mo‑
bilizarea fondurilor. Programul de finanţare de
70 mld EUR a fost finalizat până la sfârşitul lunii

De asemenea, anul 2013 a fost important pentru
obligaţiunile de sensibilizare la problemele clima‑
tice, un produs de investiţii responsabil din punct
de vedere social, adaptat la nevoile investitorilor.
Fondurile mobilizate prin obligaţiunile de sensibi‑
lizare la problemele climatice sunt alocate plăţilor
către împrumuturi BEI pentru politici climatice în
domeniul surselor regenerabile de energie şi efici‑
enţei energetice care sprijină obiectivul UE de creş‑
tere globală cu emisii reduse de dioxid de carbon şi
rezistentă la schimbări climatice.
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Guvernanţa BEI
BEI este o bancă publică deţinută de cele 28 de state membre ale UE. Structura sa de
guvernare asigură responsabilitatea, funcţionarea corespunzătoare şi eficienţa băncii
în promovarea dezvoltării durabile şi a locurilor de muncă în toate activităţile sale.

Structura de guvernare a BEI:
Acţionari

Cele 28 de state membre ale UE

Consiliul guvernatorilor

Miniştrii statelor membre

Consiliul de administraţie

Numit de statele
membre

Comitetul de direcţie

- preşedinte
- 8 vicepreşedinţi

B

EI este atât un organism al UE, care răspunde
în faţa statelor membre, cât şi o bancă ce ur‑
mează cele mai bune practici din sectoarele
public şi privat în ceea ce priveşte procesul decizio‑
nal, gestiunea şi controlul. Banca se bazează pe trei
organisme decizionale: Consiliul guvernatorilor,
la nivel ministerial; Consiliul de administraţie, cu
membri nerezidenţi numiţi de fiecare stat membru;
şi Comitetul de direcţie, organismul decizional re‑
zident al BEI, condus de preşedintele BEI. Controlul
intern al operaţiunilor băncii este efectuat de Co‑
mitetul de audit, care este independent.
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Comitetul de audit

Consiliul guvernatorilor include miniştri din guverne‑
le tuturor celor 28 de state membre, de obicei miniş‑
trii de finanţe. Reunindu‑se anual, acesta stabileşte
orientările politicii privind riscul de credit şi aprobă
bilanţul şi conturile anuale. Acesta decide în ceea ce
priveşte majorările de capital şi participarea băncii
la finanţarea operaţiunilor în afara UE. De asemenea,
numeşte membrii Consiliului de administraţie, ai Co‑
mitetului de direcţie şi ai Comitetului de audit.
Consiliul de administraţie este organismul care
ia decizia finală cu privire la toate împrumuturile,

Guvernanţa
BEI

programele de mobilizare a fondurilor şi alte ches‑
tiuni de finanţare, precum emiterea garanţiilor.
Acesta se reuneşte de zece ori pe an pentru a asi‑
gura administrarea corectă a băncii în conformita‑
te cu tratatele UE, statutul propriu al băncii, pre‑
cum şi directivele generale stabilite de Consiliul
guvernatorilor.
Există 29 de administratori, câte unul din fiecare
stat membru şi unul numit de Comisia Europeană.
De asemenea, există 19 supleanţi. Pentru a extin‑
de competenţa profesională a Consiliului de ad‑
ministraţie, pot fi cooptaţi şase experţi (trei mem‑
bri şi trei supleanţi), pentru a participa la şedinţele
Consiliului de administraţie în calitate de consilieri
fără drept de vot. Deciziile se iau cu o majoritate
reprezentând cel puţin 50% din capitalul subscris
şi constând din cel puţin o treime a membrilor cu
drept de vot, cu excepţia cazului în care statutul
prevede altfel. Consiliul guvernatorilor este con‑
dus de preşedintele băncii, Werner Hoyer, fără
drept de vot.
Comitetul de direcţie este organul executiv rezi‑
dent al băncii. Acesta gestionează afacerile curen‑
te ale BEI, pregăteşte deciziile pentru Consiliul de
administraţie şi asigură executarea acestor decizii.
Acesta se reuneşte o dată pe săptămână. Comitetul

de direcţie lucrează sub autoritatea preşedintelui
băncii şi sub supravegherea Consiliului de adminis‑
traţie. Ceilalţi opt membri sunt vicepreşedinţii BEI.
Membrii sunt numiţi pentru o perioadă de până la
şase ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, şi se
subordonează exclusiv băncii. Cei mai mari patru
acţionari – Franţa, Germania, Italia şi Regatul Unit –
deţin un loc permanent în Comitetul de direcţie.
Comitetul de audit este un organ independent
care se subordonează direct Consiliului guvernato‑
rilor. Acesta are sarcina de a audita conturile băn‑
cii şi de a verifica dacă activităţile desfăşurate de
aceasta respectă cele mai bune practici bancare.
Declaraţiile Comitetului de audit sunt comunica‑
te Consiliului guvernatorilor împreună cu raportul
anual al Consiliului de administraţie. Comitetul de
audit este compus din şase membri, care sunt nu‑
miţi pentru un mandat de şase exerciţii financiare
consecutive, fără posibilitate de reînnoire.
Fondul European de Investiţii face parte din Grupul
BEI. Acţionarii FEI sunt Banca Europeană de Investi‑
ţii, Comisia Europeană şi o largă varietate de bănci
şi instituţii financiare publice şi private. Consiliul de
administraţie al FEI, compus din şapte membri, in‑
clude doi vicepreşedinţi ai BEI, Dario Scannapieco
(preşedintele Consiliului) şi Pim Van Ballekom.

Membrii Comitetului de direcţie, de la stânga la dreapta: Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive, Pim van Ballekom, Werner Hoyer,
Jonathan Taylor, Magdalena Álvarez Arza, László Baranyay, Wilhelm Molterer şi Mihai Tănăsescu.
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BEI aduce mulţumiri următorilor promotori şi furnizori pentru fotografiile din acest raport:
© EIB Photolibrary © Mikrofond AD, © ACAD, © FLSmidth, © Gamesa Corporación Technológica SA, © CNAO, ©
Trotter Holding EU, © Unicreditgroup Austria, © Lithuanian Railways, ©EC Stalowa Wola, ©EIB Photolibrary/Photos
Nigel Hall., ©Greater Gabbard offshore windfarm, ©EIB Photolibrary/photos Richard Willis., © Mettis/photographe
Philippe Gisselbrecht, © wpd, © Emschergenossenschaft, © Siemens AG Munich/Berlin.
Punere în pagină: EIB GraphicTeam
Tiparul executat la Imprimerie Centrale pe hârtie de tip MagnoSatin, folosindu‑se cerneluri pe bază de uleiuri vegetale.
Certificată în conformitate cu normele Forest Stewardship Council (FSC), hârtia conţine 100% fibre virgine (din care cel
puţin 50% din păduri corect administrate).
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Grupul BEI este compus din
Banca Europeană de Investiţii şi
Fondul European de Investiţii.
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