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participare la capital şi de garantare, catalizând peste 
13 mld. EUR în beneficiul întreprinderilor mai mici şi 
continuând să fie principalul furnizor de finanţare de 
risc din Europa pentru IMM‑uri.

2014 a fost un an important şi în ceea ce priveşte in‑
vestiţiile şi competitivitatea, acestea aflându‑se în 
fruntea agendei politice. După mai mulţi ani în care 
în centrul atenţiei s‑au aflat criza financiară şi costuri‑
le acesteia şi în ciuda dificultăţilor persistente cu care 
s‑a confruntat, economia Europei a pornit acum pe ca‑
lea redresării. Trebuie să privim în perspectivă, să ne 
concentrăm puternic pe creştere şi să repornim mo‑
torul investiţiilor. Totodată, Europa recunoaşte faptul 
că reformele şi investiţiile sunt două feţe ale aceleiaşi 
monede.

Avem mari speranţe că Planul de investiţii prezentat în 
noiembrie împreună cu preşedintele Comisiei Europe‑
ne, Jean‑Claude Juncker, va fi pus rapid în aplicare. În 
calitate de bancă a Uniunii Europene, BEI s‑a implicat 
în elaborarea planului încă de la început.

Î n ciuda unor semne bune, în 2014 economiile Eu‑
ropei s‑au confruntat cu dificultăţi considerabile. 
Se estimează că economiile tuturor statelor mem‑

bre ale UE vor înregistra o creştere şi anul acesta, dar 
Europa va continua să fie încetinită din cauza volumu‑
lui mic al investiţiilor şi al şomajului ridicat. Pe pieţele 
financiare persistă incertitudinea, iar economia reală 
este în continuare privată de finanţarea necesară.

Activitatea Grupului BEI, banca UE, aduce o schimbare 
reală în viaţa oamenilor. În 2014, am continuat să ne 
îndeplinim obiectivele.

Am pus în aplicare unul din cele mai ambiţioase pla‑
nuri de afaceri pe care şi le‑a propus vreodată aceas‑
tă instituţie, împrumuturile acordate de BEI atingând 
77  mld. EUR. Ne‑am îmbunătăţit serviciile de consul‑
tanţă, acestea reprezentând unul din pilonii cheie ai 
activităţii băncii şi avem în vedere extinderea lor în 
continuare. Fondul European de Investiţii – care a săr‑
bătorit anul trecut cea de‑a 20‑a aniversare – a  an‑
gajat 3,3  mld.  EUR în 2014 prin activităţile sale de 

Cuvânt înainte
din partea preşedintelui
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Cuvânt înainte
din partea preşedintelui

Werner Hoyer

Toate cele trei părţi ale acestui plan sunt esenţiale: fi‑
nalizarea reformelor structurale, revizuirea reglemen‑
tărilor naţionale şi europene pentru ca acestea să în‑
curajeze investiţiile, precum şi utilizarea mai eficientă 
a  resurselor publice limitate. Trebuie să utilizăm bani 
publici pentru a  debloca investiţiile, în principal din 
capital privat. Acesta este obiectivul Planului de inves‑
tiţii. Acesta marchează o  schimbare de paradigmă în 
ceea ce priveşte utilizarea fondurilor publice limitate, 
dinspre subvenţii şi fonduri nerambursabile către îm‑
prumuturi şi garanţii, pentru a mobiliza capital privat, 
a multiplica efectul finanţării iniţiale şi a reutiliza capi‑
talul iniţial odată recuperat.

Viteza este esenţială, de aceea încercăm să găsim solu‑
ţii de punere în aplicare a acestui plan şi să demarăm 
noi proiecte care pot contribui la impulsionarea eco‑
nomiei şi la crearea de locuri de muncă în UE. Fondul 
european pentru investiţii strategice (FEIS) a  fost cre‑
at pentru a susţine investiţiile strategice în infrastruc‑
tură, educaţie şi inovare, energie durabilă, precum şi 
în întreprinderile mici şi mijlocii. În cadrul Planului de 
investiţii, vom crea, de asemenea, un centru nou de 
consultanţă pentru a susţine elaborarea unor proiecte 
de calitate şi pentru a  construi capacitatea tehnică şi 
financiară a actorilor publici şi privaţi.

Europa nu îşi utilizează încă la maximum potenţialul 
investiţional. Permitem prezenţa multor bariere finan‑
ciare şi nefinanciare în calea investiţiilor. FEIS, înso‑
ţit de servicii de consultanţă îmbunătăţite, va marca 
un pas important în procesul de înlăturare a  unora 
din aceste bariere. Simplificarea reglementărilor ră‑
mâne însă o urgenţă, atât la nivelul UE, cât şi la nivel 
naţional.

FEIS va suplimenta activitatea de creditare tradiţională 
a BEI. Acesta va avea drept ţintă proiectele din sectoa‑
rele strategice care întâmpină dificultăţi în atragerea 
de finanţare prin mecanismele existente, inclusiv din 
cauza profilului de risc mai ridicat.

În esență, FEIS va suplimenta şi se va baza în cea mai 
mare parte pe activitatea de creditare a  BEI, temelia 
de investiţii cu care banca UE contribuie la economia 
Europei. Chiar şi aşa, nu vom putea face faţă singuri 
dificultăţilor economice cu care se confruntă Europa. 
În schimb, dacă ne unim forţele, putem îmbunătăţi 

climatul investiţional general şi putem relansa finanța‑
rea privată.

2015 va fi un an de tranziţie pentru bancă. Am finali‑
zat un program de creditare excepţional, dus la înde‑
plinire după ce acţionarii BEI, statele membre ale UE, 
au hotărât majorarea capitalului băncii în 2012. Obiec‑
tivul investiţional de a mobiliza 180 mld. EUR datorită 
activităţii de creditare suplimentară a Grupului BEI ca 
urmare a majorării de capital a fost atins în martie, cu 
mult înainte de termenul fixat pentru finele lui 2015.

În paralel cu activitatea de bază, ne vom îndrepta 
atenţia şi asupra finanţării de proiecte noi în cadrul 
noului Plan de investiţii. Investiţiile în Europa înseam‑
nă mult mai mult decât cifre şi proiecte. Noua iniţiati‑
vă urmăreşte trimiterea unui semnal către investitori, 
promotori ai proiectelor şi cetăţeni. Le spunem că Eu‑
ropa şi‑a reluat activitatea.

Prezentul raport face o analiză retrospectivă a realiză‑
rilor în plan operaţional ale anului 2014. Totodată are 
în vedere rezultatele pe care le aşteptăm de la pro‑
iectele pe care le‑am sprijinit pe parcursul anului. În 
2014, spre exemplu, am acordat finanţare pentru în‑
treprinderi care au creat sau au menţinut 3,6 milioane 
de locuri de muncă, am sprijinit accesul la internet de 
mare viteză în bandă largă pentru 3,2 milioane de gos‑
podării şi am contribuit la modernizarea unor unităţi 
sanitare care deservesc 10 milioane de cetăţeni ai UE.

Beneficiile pentru cetăţeni reprezintă obiectivul BEI. 
Investițiile BEI nu sunt un scop în sine, ci urmăresc 
obiective bine definite. Sprijinim proiecte viabile care 
aduc schimbări reale, finanţăm viitorul. Aceasta este 
viziunea BEI asupra investiţiilor şi competitivităţii.
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pentru inovare şi competenţe
mld.EUR14,7

pentru întreprinderi mai mici
mld.

mld.

mld.

25,5

pentru infrastructura strategică
20,6

pentru acţiuni împotriva 
schimbărilor climatice

19,1

4

7,9mld.EUR

pentru proiecte 
în afara UE

80,3 mld.EUR

finanţare din partea 
Grupului BEI

Repere
2014

EU
R

EU
R

EU
R
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Repere
2014

Ca urmare a finanţării BEI din 2014, anticipăm crearea a peste 
150 000 de noi locuri de muncă permanente, cu 1,8 milioane locuri 
de muncă create în faza de construcţie a infrastructurii. În calitate 
de bancă a UE, ştim că finanţarea acordată de BEI nu este un scop 
în sine, ci urmăreşte obiective bine definite. Avem drept ţintă 
proiecte viabile la care ştim că ne putem aduce o reală contribuţie 
şi care pot aduce beneficii concrete cetăţenilor Europei.

milioane

cereri de brevete 
internaţionale

acces la bandă largă de 
mare viteză pentru

studenţi 
înscrişi pe an

de gospodării

aceasta contribuie la 
susţinerea a circa

microîntreprinderi și între‑
prinderi mici şi mijlocii
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electrică din surse 
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canalizare modernizată  
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de emisii de CO2  
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circa

500 000
de tineri

milioane  
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putere instalată,  
din care 80% din surse 
regenerabile

am modernizat unităţi 
sanitare pentru

de ore de transport 
economisite

545 milioane

6 000 MW

milioane

de cetăţeni ai UE

100 milioane

10

Schimbări reale

milioane 
de automobile 
scoase din trafic
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Formularea
unui răspuns ferm la criza economică

Din 2008, Grupul BEI a acordat aproape 500 mld. EUR pentru proiecte din 
Europa. Aceasta înseamnă că au fost sprijinite investiţii în valoare de circa 
1 500 mld. EUR, Grupul BEI finanţând de regulă o treime din costurile unui 
proiect. BEI a răspuns la criza datoriilor suverane prin sporirea drastică a activităţii 
de creditare, dublând sprijinul pentru ţările care au fost cel mai puternic afectate 
de criză. În prezent, având în vedere constrângerile privind asumarea riscurilor, 
acţionăm pentru mobilizarea investiţiilor în Europa.
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Formularea
unui răspuns ferm la criza economică

B anca a încercat în permanenţă să‑şi lărgeas‑
că oferta de produse. Au fost lansate produ‑
se noi şi inovatoare pentru a acoperi lacune‑

le de pe piaţă, pentru a răspunde cerinţelor unor 
noi grupuri de clienţi, pentru a reflecta priorităţi‑
le politice în schimbare şi cerinţele de finanţare 
ale statelor membre, precum şi pentru a maximi‑
za resursele şi a contribui la atragerea de finanţa‑
re suplimentară. Aceste produse includ capital de 
risc pentru cercetare şi dezvoltare, împrumuturi 
pentru întreprinderi de dimensiune intermedia‑
ră, fonduri inovatoare pentru climă sau finanţa‑
rea comerţului. Totodată, banca şi‑a pus expertiza 
financiară în slujba nevoilor de investiţii ale Eu‑
ropei, consolidându‑şi serviciile de consultanţă 
pentru a sprijini pregătirea şi punerea în aplicare 
a  proiectelor, utilizarea mai eficientă a  fondurilor 
europene şi facilitarea accesului la finanţare.

În 2012, statele membre ale UE au convenit ma‑
jorarea capitalului subscris şi vărsat al BEI cu 
10 mld. EUR, ceea ce ne‑a permis să sporim activi‑
tatea de creditare cu circa 40% în perioada 2013 – 
2015. La finele anului 2014, am acordat credi‑
te suplimentare în valoare de peste 50 mld. EUR, 
mobilizând în total peste 150 mld. EUR pentru in‑
vestiţii. Aceasta înseamnă că în luna martie 2015 
ne‑am atins obiectivul de investiţii suplimentare de 
180 mld. EUR în Europa, cu mult înainte de terme‑
nul fixat pentru finele anului.

În 2014, am atins cel mai ridicat nivel al împrumu‑
turilor contractate începând din 2009. Este de re‑
marcat faptul că 40% din acestea au implicat parte‑
neri noi, ceea ce arată că strategia noastră de a ne 
diversifica baza de clienţi şi de a pătrunde mai pu‑
ternic pe pieţe noi a dat roade.
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O bancă a rezultatelor

În calitate de bancă a Uniunii Europene, deţinută de 
cele 28 de state membre, acordăm finanţare şi exper‑
tiză pentru investiţii solide şi durabile. Misiunea noas‑
tră este aceea de a sprijini proiecte care au un impact 
semnificativ asupra vieţii oamenilor. Grupul BEI este 
compus din BEI şi Fondul European de Investiţii (FEI), 
acesta din urmă contribuind la satisfacerea nevoi‑
lor de finanţare cu risc mai mare ale întreprinderilor 
mici şi mijlocii şi ale întreprinderilor de dimensiune 
intermediară.

Cu o experienţă de peste 50 de ani în finanţarea pro‑
iectelor, suntem cel mai mare creditor şi emitent mul‑
tilateral la nivel mondial. BEI mobilizează fonduri de 
pe pieţele financiare prin emiterea de obligaţiuni. Sol‑
vabilitatea excelentă de care ne bucurăm ne permi‑
te să obţinem fonduri în condiţii avantajoase. Acest 
avantaj financiar este transferat clienţilor – indiferent 
dacă este vorba de organisme publice sau întreprin‑
deri mari sau mici – în conformitate cu mandatul BEI 
de instituţie fără scop lucrativ. Acordăm împrumuturi 
pe termen lung, dar furnizăm, în special prin FEI, şi ga‑
ranţii şi participări la capital.

Adesea acordăm împrumuturi cu scadenţe mai lungi 
decât băncile comerciale sau pieţele de obligaţiuni, 
ţinând cont de durata proiectelor pe care le finanţăm. 
Pentru mulţi dintre clienţii noştri, este important să îşi 
poată diversifica sursele de finanţare, aprobarea unui 
împrumut BEI facilitându‑le adesea accesul la alte sur‑
se de finanţare. Acordăm împrumuturi directe pentru 
proiectele în valoare de peste 25 mil. EUR, iar împru‑
muturile mai mici le direcţionăm printr‑o reţea de in‑
termediari financiari locali. Oferta noastră financiară 
este acompaniată de competenţele noastre tehnice şi 
în materie de consultanţă.

Anul acesta, pentru prima dată, Raportul de activitate 
evidenţiază o serie de rezultate aşteptate de pe urma 
operaţiunilor contractate în 2014, care demonstrează 
schimbările reale aduse de proiectele noastre.

Beneficiile pentru cetăţeni reprezintă obiectivul BEI. 
Investiţiile BEI nu sunt un scop în sine, ci urmăresc 
obiective bine definite. Sprijinim proiecte viabile care 
aduc schimbări reale, finanţăm viitorul.
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Formularea
unui răspuns ferm la criza economică

Produse 
BEI

Credite

Linii de credit 

Împrumuturi individuale (în general peste 
25 mil. EUR) 

Participări la capital

Garanţii

Servicii de consultanţă
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Un plan de investiţii
pentru Europa

Proiecte strategice
pentru Europa

Investiţii totale UE

315mld.EUR

Fondul european pentru
investiţii strategice

InvestitoriInvestitori

Planul de investiţii propus în noiembrie 2014 de preşedintele Comisiei Europene, 
Jean‑Claude Juncker, şi preşedintele BEI, Werner Hoyer, face parte dintr‑o 
strategie mai amplă care combină investiţiile, reformele structurale, integrarea 
pieţei unice şi responsabilitatea fiscală. Planul îşi propune să redreseze 
investiţiile, în special în proiecte ce implică riscuri mai mari, pentru a contribui 
la impulsionarea creşterii şi a şanselor de angajare şi la îmbunătăţirea 
competitivităţii Europei.

5mld.16mld.EUR EU
R
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Un plan de investiţii
pentru Europa

Î n cadrul Planului de investiţii pentru Europa, Co‑
misia Europeană şi Grupul BEI au construit un 
parteneriat strategic pentru a  acoperi lacunele 

de pe piaţă şi a‑şi asuma o  parte din riscurile ine‑
rente proiectelor, cu scopul de a  încuraja investiţii‑
le private. Împreună, lansăm Fondul european pen‑
tru investiţii strategice (FEIS). Finanţarea iniţială de 
21 mld. EUR – o garanţie de 16 mld. EUR de la buge‑
tul UE şi de 5 mld. EUR de la BEI – ar trebui să produ‑
că investiţii totale în proiecte strategice de cel puţin 
315 mld. EUR în următorii trei ani.

Mobilizarea investiţiilor
Folosim finanţarea iniţială pentru a mobiliza investi‑
ţiile private şi finanţare publică suplimentară. Esen‑
ţială în atingerea acestui obiectiv este atragerea de 
investitori privaţi, fapt ce ne ajută să mobilizăm in‑
vestiţii în două moduri: convingând investitorii pri‑
vaţi să cumpere obligaţiunile noastre şi convingând 
investitorii să participe la proiectele noastre.

FEIS va direcţiona finanţarea către proiecte solide 
care pot genera valoare adăugată. Acesta îşi va con‑
centra potenţialul de finanţare în sectoare de im‑
portanţă majoră pentru UE, în care BEI şi‑a dovedit 
competenţa, precum infrastructura strategică, in‑
cluzând investiţii în domeniul digital, transporturi, 
energie, educaţie, cercetare şi inovare, finanţarea 
IMM‑urilor şi proiectele durabile din punctul de ve‑
dere al mediului.

Soluţii pentru lacunele  
de pe piaţă

Studiile efectuate de BEI la începutul anului 2014 au 
relevat deficite alarmante la nivelul investiţiilor: în 

„Acţiunile eficiente de stimulare a creşterii 
investiţiilor în Europa sunt esenţiale 
pentru reluarea creşterii economice, 

crearea de locuri de muncă şi creşterea 
competitivităţii Europei.”

Preşedintele Werner Hoyer

2013, investiţiile din UE au fost cu circa 15% sub ni‑
velul celor dinainte de vârful crizei în termeni reali, 
în unele state membre cu 25% sau chiar cu 60% sub 
acest nivel.

FEIS îşi propune să soluţioneze aceste probleme 
degrevând investitorii de o  parte din riscuri. Noua 
iniţiativă va permite Grupului BEI să ofere produse 
care sprijină proiecte cu un profil de risc mai ridicat 
și o valoare adăugată ridicată. Drept urmare, ne aş‑
teptăm la o participare substanţială a altor surse de 
finanţare, în special din sectorul privat.

Noua iniţiativă se adaugă acţiunii de suplimentare 
a  creditării în urma majorării capitalului BEI. Iniţia‑
tiva are drept scop participarea cu know‑how şi ex‑
perienţă în domeniul gestionării proiectelor, pentru 
a  facilita accesul la finanţare şi a  asigura utilizarea 
optimă a  fondurilor europene. Pe lângă acordarea 
de finanţare în condiţii avantajoase, ne propunem 
şi generarea de valoare adăugată prin combinarea 
fondurilor, atragerea de finanţare suplimentară şi 
acordarea de consultanţă pentru pregătirea proiec‑
telor şi monitorizarea punerii în aplicare a acestora.
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Inovare pentru o creştere 
inteligentă în Europa
 
Inovarea şi competenţele sunt ingrediente cheie pentru asigurarea creşterii economice 
durabile şi crearea de locuri de muncă de înaltă calitate. Acestea joacă un rol important 
în stimularea competitivităţii Europei pe termen lung. Pentru BEI, aceasta este o prioritate 
majoră. În 2014, am sprijinit inovarea şi competenţele în Europa cu împrumuturi din 
partea Grupului BEI în valoare de 14,7 mld. EUR.

Repere 2014:
• Noua gamă InnovFin pentru inovatori europeni de toate mărimile

• Lansare InnovFin – Servicii de consultanţă pentru proiecte C‑D mari

• Primul program de obligaţiuni pentru proiecte de bandă largă

• Susţinerea unei unități de cercetare de vârf în domeniul laserului

pentru a promova inovarea
mld.EUR14,7 Credite pe 

subsectoare

Infrastructura 
necesară pentru 

inovare

2,2 mld.

4,5 mld.

8 mld.

Educaţie 
şi formare 

profesională

Cercetare, 
dezvoltare 
şi inovare
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Inovare
pentru o creştere inteligentă în Europa

„Ne pare bine că BEI 
a ales UCB ca prim 

partener pentru noua 
sa abordare privind 

«cofinanţarea pe bază 
de risc a dezvoltării». 

Această decizie va 
permite accelerarea 

dezvoltării mai multor 
proiecte promiţătoare 

UCB aflate în fază de 
pregătire.”

Roch Doliveux, 
director general al UCB 

(2005‑2014)
Ca primă tranzacţie de acest 

tip în cadrul InnovFin – 
Finanţare UE pentru 

inovatori, plăţile în cadrul 
programului de 75 mil. EUR 

depind de respectarea 
termenelor, partajarea 

riscurilor şi randamentul 
investiţiilor.

Schimbări reale ‑ Creditele acordate de noi în 2014 susţin:

milioane de 
gospodării

acces la bandă largă 
de mare viteză 
pentru

studenţi înscrişi 
pe an

cereri de brevete 
internaţionale

172 00025 000

3,2
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S untem un partener important pentru sprijini‑
rea proiectelor de dezvoltare a  inovării şi com‑
petenţelor, de la finanţarea unor proiecte ample 

și ambiţioase de cercetare la sprijinirea unor inițiati‑
ve specializate mai mici provenite din cercetarea uni‑
versitară sau finanţarea de reţele digitale. Sprijini‑
rea investiţiilor care vizează inovarea, competenţele 
şi competitivitatea face parte din misiunea noastră 
de susţinere a creşterii economice şi creării de locuri 
de muncă în Europa. Putem contribui la investiţii de 
acest tip şi putem maximiza resursele folosindu‑ne de 
efectul nostru de catalizator.

Promovarea educaţiei şi 
competenţelor – investiţii în 
capitalul uman

Sprijinim investiţii care îmbunătăţesc calitatea şi com‑
petitivitatea procesului educaţional, în special prin 
modernizarea şcolilor şi universităţilor, susţinerea 
formării profesionale şi a  altor programe de formare 
sau finanţarea unor programe paneuropene de îm‑
prumut pentru studenţi pentru a  creşte mobilitatea 
acestora. Creditele BEI pentru sectorul educaţiei pot 

contribui la diversificarea competenţelor în rândul 
tinerilor din UE şi, astfel, la crearea de noi şanse de 
angajare.

Accelerarea inovării
În viitor, creşterea economică şi ocuparea forţei de 
muncă în Europa vor fi în din ce în ce mai mult rezul‑
tatul inovării la nivel de produse, servicii şi modele de 
afaceri. Progresele tehnologice, de la ştiinţele vieţii la 
realizările în materie de mediu, garantează că cerce‑
tarea şi dezvoltarea sunt un sector de vârf în Uniunea 
Europeană. Finanţăm investiţii în cercetare, dezvolta‑
re tehnologică şi inovare în toate domeniile, inclusiv 
programe comune de cercetare la nivel european şi 
naţional, infrastructura de cercetare, cercetare în uni‑
versităţi de stat şi private, precum și investiţii pentru 
acţiuni în aval şi sprijin pentru incubatoare, parcuri şi 
clustere ştiinţifice şi tehnologice, cu scopul de a faci‑
lita transferul de cunoştinţe şi competenţe între me‑
diul academic şi sectorul întreprinderilor. Un împru‑
mut de 100 mil. EUR susţine activităţi de cercetare şi 
dezvoltare desfăşurate de producătorul german de 
turbine eoliene Nordex.
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Inovare
pentru o creştere inteligentă în Europa

Economia digitală: cheia creşterii 
pe termen lung

Un alt ingredient care stimulează inovarea tehno‑
logică constă în infrastructura şi serviciile digitale. 
Aplicaţiile bazate pe internet vor continua să fie 
o  forţă motrice esenţială a creşterii productivităţii. 
Investiţiile în infrastructura digitală sunt necesare 
pentru a  face faţă traficului tot mai mare de date 
la nivelul Europei, acesta fiind unul din obiective‑
le principale ale Agendei digitale pentru UE. Un îm‑
prumut BEI de 58 mil. EUR acordat Axione pentru 
a sprijini serviciile în bandă largă din Franţa a  fost 
primul proiect digital aprobat în cadrul iniţiativei 
de emitere de obligaţiuni pentru finanţarea de pro‑
iecte inovatoare. Latura digitală este tot mai pre‑
zentă în fiecare întreprindere. Prin urmare, inter‑
netul de mare viteză, reţelele de telefonie mobilă şi 
tehnologia de tip cloud reprezintă domenii priori‑
tare pentru bancă.

„Cele mai noi realizări în 
materie de tehnologie 

a predării sunt prezente 
în fiecare sală de clasă, 
venind în sprijinul celor 

prezenţi fizic, dar şi în cazul 
excelentelor cursuri prin 

intermediul internetului.”
Christoph Badelt,

rector al Universităţii de Ştiinţe 
Economice din Viena

22 500 de studenţi vor beneficia 
de noile dotări tehnologice 

de vârf din campusul accesibil 
publicului al Universităţii de 
Ştiinţe Economice din Viena, 

care a primit un împrumut BEI 
de 250 mil. EUR.
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Parteneriat
pentru inovare accelerată în Europa

Î n iunie 2014, Grupul BEI şi Comisia Europeană au 
lansat o  nouă gamă de produse sub denumirea 
InnovFin – Finanţare UE pentru inovatori. Aceas‑

ta a fost înfiinţată pentru a completa oferta financiară 
a Grupului BEI pentru proiectele de cercetare, dezvol‑
tare şi inovare.

InnovFin – Finanţare UE pentru 
inovatori
Unul din factorii cheie care stau în calea activităţilor de 
cercetare şi inovare este lipsa de finanţare în condiţii 
acceptabile pentru întreprinderi inovatoare, întrucât 
acest tip de companii sau proiecte lucrează adesea cu 
produse şi tehnologii complexe, pieţe incerte şi acti‑
ve necorporale. Anul 2014 a cunoscut lansarea de noi 
produse în cadrul programului InnovFin, venind cu 
oferte pentru clienţi noi, precum întreprinderile ino‑
vatoare de dimensiune intermediară, cărora le oferim 
credite directe şi indirecte.

Experienţa unei iniţiative pilot de 
succes

Prin combinarea fondurilor din bugetul UE cu finan‑
ţare din partea Grupului BEI, contribuim la derularea 
unui număr mai mare de activităţi cu fonduri mai pu‑
ţine datorită mobilizării de investiţii de la terți în be‑
neficiul inovării la nivelul Europei. Acest program se 
bazează pe succesul Mecanismului de finanţare cu 
partajarea riscurilor, care a  finanţat 114 proiecte de 
cercetare şi inovare în valoare de circa 11,3 mld. EUR şi, 
în plus, a acordat garanţii pentru împrumut în valoare 
de peste 1,6 mld. EUR. InnovFin este înfiinţat cu scopul 
de a dubla cel puţin această valoare.

Experienţa arată că multe proiecte de cercetare şi ino‑
vare întâmpină dificultăţi privind accesul la finanţare 
deşi, în esenţă, sunt proiecte bune. Noul produs, In‑
novFin – Servicii de consultanţă, permite valorificarea 
proiectelor pe baza punctelor forte ale acestora şi ajus‑
tarea unor elemente, precum guvernanţa, sursele de fi‑
nanţare şi structurile de finanţare, cu scopul de a le fa‑
cilita accesul la finanţare.

Europa se confruntă cu o provocare majoră în materie de competitivitate şi 
inovare. De aceea, Grupul BEI încheie parteneriate pentru a sprijini inovatorii să 
transforme ideile bune în realităţi economice. O nouă gamă de produse InnovFin 
oferă finanţare pentru inovatori europeni de toate mărimile.

Până în 2020, produsele 
InnovFin vor pune la dispoziţie 

peste 24 mld. EUR pentru 
cercetare şi inovare prin 

intermediul întreprinderilor 
mici, mijlocii şi mari şi al 

infrastructurilor de cercetare.
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Inovare
pentru o creştere inteligentă în Europa

FEI, specialistul Grupului în furnizarea de finanţare de risc pentru IMM‑uri şi 
întreprinderi de dimensiune intermediară, a angajat un total de 3,3 mld. EUR în 
2014. Suma include sprijin pentru întreprinderile mici inovatoare aflate în toate 

etapele de dezvoltare. Anul trecut, FEI a acordat 742 mil. EUR sub forma 
tranzacţiilor de capital, fiind vizaţi investitori providenţiali, întreprinderi 

nou‑înfiinţate sau aflate la început de drum, şi 653 mil. EUR sub formă de garanţii 
pentru întreprinderi mici inovatoare.

Susţinere financiară
pentru firme nou‑înfiinţate inovatoare

Î n 2014, FEI a  început derularea de contracte cu 
parteneri locali, care acţionează ca intermediari 
financiari în cadrul produsului InnovFin – Garan‑

ţii pentru IMM‑uri. Gestionat de FEI, acest program 
este pus în practică de bănci locale eligibile, socie‑
tăţi de leasing şi instituţii de garantare. În acest caz, 
FEI acoperă o parte din pierderile suportate de inter‑
mediarii financiari de pe urma împrumuturilor, con‑
tractelor de leasing şi garanţiilor între 25 000 EUR şi 
7,5 mil. EUR, facilitând astfel accesul la finanţare pen‑
tru IMM‑urile şi întreprinderile de dimensiune inter‑
mediară mai mici inovatoare.

Finanţare de risc pentru 
întreprinderi inovatoare

Cercetarea şi inovarea în companiile europene, crea‑
rea de întreprinderi şi sprijinul pentru întreprinderile 

în curs de dezvoltare sunt obiectivele fundamen‑
tale ale politicii FEI, fiind deosebit de importante 
pentru economie, întrucât stimulează schimbarea 
structurală.

O mare parte din activitatea universităţilor şi cen‑
trelor de cercetare are potenţialul de a  se transfor‑
ma în idei concrete de afaceri, conducând la crea‑
rea de întreprinderi mici. Valorificarea comercială 
a  activităţilor de cercetare şi transfer de tehnologie 
care transformă CDI în produse şi servicii de piață 
este totuşi o operaţiune adesea considerată a fi prea 
riscantă pentru a  fi finanţată. În 2014, FEI a  investit 
111 mil. EUR pentru a promova transferul de tehno‑
logie prin şase tranzacţii.

Brolis Semiconductors, o societate mică 
din domeniul tehnologiilor de vârf, cu 
sediul în Vilnius, Lituania, a beneficiat 

de capital de risc garantat de FEI pentru 
a‑şi dezvolta afacerea. Tehnologia 

creată de această societate se utilizează 
în numeroase domenii, inclusiv în 

diagnosticare medicală, dermatologie, 
prelucrarea materialelor, senzori de 

gaz, controlul proceselor de ardere şi 
sisteme de supraveghere pe timp de 

noapte a locuinţelor.
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Susţinerea întreprinderilor 
mici şi mijlocii
 
Întreprinderile mici sunt importante forţe motrice pentru creşterea economică, crearea 
de locuri de muncă şi inovare în Europa. IMM‑urile reprezintă mult peste 90% din 
întreprinderile din UE, două treimi din populaţia activă fiind angajată în acestea. Ne 
străduim să asigurăm accesul la finanţare pentru întreprinderile mai mici cu o gamă de 
produse noi individualizate. În 2014, Grupul BEI a acordat finanţări de peste 25,5 mld. 
EUR pentru IMM‑uri şi întreprinderi de dimensiune intermediară din Europa.

Repere 2014:

• S‑au menţinut nivelurile record ale creditelor pentru IMM‑uri

• A crescut cooperarea cu statele membre şi cu instituţiile 
publice de promovare

• Iniţiativa privind locurile de muncă pentru tineri a dat roade

• S‑a majorat capitalul FEI şi au fost dezvoltate produse noi

F acilitarea accesului IMM‑urilor la finanţare 
este o  prioritate majoră pentru Grupul BEI. 
Multe întreprinderi mai mici întâmpină difi‑

cultăţi în asigurarea de finanţare în condiţii accep‑
tabile. Grupul BEI (BEI şi FEI) colaborează cu o reţea 
vastă de intermediari financiari, precum bănci par‑
tenere locale, fonduri, societăţi de leasing şi insti‑
tuţii de microfinanţare, pentru a pune la dispoziţie 
finanţare pentru IMM‑uri, întreprinderi de dimen‑
siune intermediară şi microîntreprinderi. La fieca‑
re euro oferit de BEI pentru IMM‑uri, intermediarul 
adaugă cel puţin un euro.

22,2 mld.

3,3 mld.

BEIFEI

Finanțări BEI şi FEI pentru 
întreprinderile mai mici 

din Europa

pentru întreprinderi 
mici şi mijlocii

mld.EUR25,5
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Susţinerea
întreprinderilor mici şi mijlocii

„Minţile sclipitoare şi 
angajaţii minunaţi ar 

fi fost inutili în absenţa 
creditelor.”

Adrian şi Adela Căţoiu, 
fitinguri din oţel carbon SARA

Adrian şi Adela Căţoiu 
şi‑au pornit moderna 

întreprindere de fitinguri din 
oţel carbon cu doar 100 USD. 

Creditele în valoare de 9,9 
mil. EUR le‑au permis să se 

dezvolte şi să asigure locuri 
de muncă pentru aproape 

200 de persoane.

Schimbări reale ‑ în 2014

microîntreprinderi și 
întreprinderi mici şi mijlocii

am contribuit la 
menţinerea a circa
milioane de locuri 

de muncă în Europa

de tineri în perioada 
2013‑20143,6

285 000
500 000

am sprijinit circa am ajutat întreprinderi 
mici, care au angajat 
sau format
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În 2014, Grupul BEI s‑a străduit să crească sprijinul pentru IMM‑uri. Am sporit 
cooperarea cu statele membre ale UE şi cu instituţiile publice de promovare 
pentru a crea facilităţi de finanţare inovatoare individualizate pentru IMM‑uri, 
în vederea maximizării resurselor.

„Am angajat 18 persoane cu vârste cuprinse între 
16 şi 24 de ani şi i‑am învăţat pe elevii noştri meseria 

de sudor.”

Krzysztof Michalak,
proprietar al Alspaw din Polonia

lider mondial în producţia de scene din aluminiu.

A m asigurat sprijin susţinut pentru revitalizarea 
pieţei de credite comerciale pentru IMM‑uri în 
ţările afectate de ineficienţe ale pieţei, prin ex‑

tinderea zonei geografice acoperite de mecanismul 
BEI de finanţare a comerţului exterior pentru Grecia şi 
aprobarea unui mecanism de finanţare a  comerţului 
pentru Portugalia. Un alt exemplu de parteneriat adap‑
tat la specificul unei ţări este Strategic Banking Cor‑
poration of Ireland, lansat în octombrie 2014, pentru 

Facilitarea
accesului la finanţare pentru IMM‑uri 
şi întreprinderi de  
dimensiune intermediară

care BEI oferă 400 mil. EUR. În vederea maximizării im‑
pactului sprijinului nostru pentru microîntreprinderi, 
IMM‑uri şi întreprinderi de dimensiune intermediară, 
continuăm parteneriatele cu Comisia Europeană, cu 
bănci de promovare economică la nivel naţional şi alţi 
actori cheie cu scopul de a facilita accesul la finanţare 
şi de a îmbunătăţi condiţiile de finanţare.

Investiţii pentru tineri
Şomajul în rândul tinerilor este una din dificultăţile 
majore cu care se confruntă Europa. Sporirea prezen‑
ţei tinerei generaţii pe piaţa muncii este exact ceea ce 
încearcă să facă Grupul BEI prin programul său „Com‑
petenţe şi locuri de muncă – Investiţii pentru tineri“. 
Această iniţiativă urmăreşte să crească numărul locu‑
rilor de muncă pentru tineri prin facilitarea accesului 
la finanţare pentru IMM‑uri şi prin creşterea capacită‑
ţii de inserţie profesională a  acestora prin investiţiile 
care vizează competenţele. În 2014, s‑au acordat îm‑
prumuturi în valoare de circa 13 mld. EUR în cadrul 
acestei iniţiative.
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Susţinerea
întreprinderilor mici şi mijlocii

Intermediari

Beneficiari

Împrumuturi 
şi garanţii

„Împrumutul BEI 
s‑a potrivit perfect 

nevoilor noastre. 
Împrumutul oferit 

prin Banco Santander 
a fost accesat într‑o 

manieră flexibilă, 
rapidă şi simplă.”

Gerardo Gutiérrez, 
preşedinte al Gadea 

Group  
Produse farmaceutice

Însufleţit de 
angajamentul faţă de 
cercetare, dezvoltare 

tehnologică, calitate şi 
internaţionalizare, Gadea 

Group a crescut de la 
6 persoane la 300 de 

angajaţi în prezent.

Credite intermediate prin Grupul BEI
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În 2014, FEI a sărbătorit 20 de ani de operaţiuni şi a rămas o forţă motrice cheie 
a sprijinului orientat către IMM‑urile şi întreprinderile de dimensiune 
intermediară din Europa. Acesta a angajat 3,3 mld. EUR, fapt ce a determinat 
mobilizarea a 14 mld. EUR de capital în vederea facilitării accesului la finanţare 
pentru întreprinderile mai mici.

Sprijin individualizat din partea FEI
pentru întreprinderi mai mici

Î n 2014, FEI a  făcut plasamente record în 74 de 
fonduri de investiţii în societăţi necotate, garan‑
tând portofolii de credite şi contracte de leasing 

noi pentru IMM‑uri şi contribuind la renaşterea pie‑
ţei securitizărilor pentru IMM‑urile europene, pre‑
cum şi la promovarea incluziunii sociale şi creării 
de locuri de muncă prin tranzacţii de microfinanţa‑
re. În total, 175 000 de întreprinderi din Europa au 
beneficiat de sprijinul FEI în 2014.

Creşterea capacităţii FEI 
de sprijinire a IMM‑urilor 
inovatoare

În 2014, acţionarii FEI au aprobat o majorare de ca‑
pital cu 1,5 mld. EUR, capitalul autorizat total ridi‑
cându‑se la 4,5 mld. EUR. Această majorare de ca‑
pital a permis FEI să‑şi lărgească sfera operaţiunilor, 

să‑şi consolideze oferta financiară şi să crească vo‑
lumul tranzacţiilor. FEI a  creat noi instrumente de 
participare la capital, de împrumut, de îmbunătă‑
țire a  calității creditelor şi de microfinanţare, me‑
nite să aducă mai mult capital şi să atragă investi‑
tori privaţi şi parteneri strategici pe piaţă, pentru ca 
întreprinderile europene să beneficieze de mijloa‑
cele necesare pentru a‑şi spori competitivitatea şi 
a se dezvolta.

Pentru Grupul BEI, anul 2014 a  însemnat, de ase‑
menea, lansarea unui nou mandat pentru conso‑
lidarea administrării riscului, cu scopul de a revita‑
liza piaţa IMM‑urilor şi de a oferi o gamă nouă de 
produse de finanţare prin îndatorare şi participare 
la capital, inclusiv titluri de valoare garantate cu ac‑
tive. BEI va contribui cu până la 4 mld. EUR la aceas‑
tă iniţiativă până în 2020, în beneficiul IMM‑urilor 
inovatoare şi cu risc mai mare.
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Susţinerea
întreprinderilor mici şi mijlocii

„FEI a pus la dispoziţie 
suficiente fonduri pentru 

o întreprindere nou‑înfiinţată 
precum Workable, astfel încât 

aceasta să fie capabilă nu doar 
să demareze activitatea, ci să 

şi ajungă la un nivel la care 
firmele mari de capital de risc 

din Europa erau dispuse să 
o susţină în continuare.”

Nicos Moraitakis, 
fondator şi director general al 

Workable

La 18 luni de la demararea 
activităţii, cu 20 de angajaţi 

talentaţi, peste 300 de clienţi şi 
o creştere rapidă a veniturilor, 

fondatorii se declară mulţumiţi de 
alegerea finanţării de la FEI.

cu scopul de a furniza 
finanţare de risc pentru 

IMM-uri şi întreprinderi de 
dimensiune intermediară

În 2014, 
FEI a angajat 

un total de

mld.EUR3,3
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Crearea de legături strategice 
în infrastructura Europei
 
Energia, transportul şi legăturile urbane eficiente sunt elemente de bază în desfăşurarea 
unei activităţi economice. Prin urmare, construirea de reţele pentru piaţa internă 
contribuie la dezvoltarea economică şi creşterea competitivităţii Europei. BEI este 
partenerul financiar natural pentru investiţiile în infrastructură, care sunt de regulă mari 
şi pe termen lung. În 2014, BEI a acordat împrumuturi de circa 20,6 mld. EUR pentru 
transport, energie şi infrastructură urbană în Europa.

Repere 2014:
• Modernizarea reţelei de energie electrică 

din Marea Britanie şi împrumutul maxim 
acordat vreodată de BEI

• Primele proiecte de transport ale iniţi‑
ativei de emitere de obligaţiuni pentru 
finanţarea de proiecte

• Servicii de consultanţă tehnică 
îmbunătăţite

• Patru proiecte de locuinţe sociale şi şase 
proiecte pentru spitale din categoria pro‑
iectelor de infrastructură urbană

Infrastructură 
urbană

4,8 mld.

7,5 mld.
8,3 mld.

Energie Transport

B anca oferă mult mai mult decât finanţare 
pentru proiectele de infrastructură. În plus şi 
ca o  completare a  experienţei noastre sem‑

nificative în credite pentru infrastructură, încer‑
căm să generăm valoare adăugată prin servicii de 
consultanţă tehnică, în special în regiunile mai pu‑
ţin dezvoltate sau în cazul proiectelor care impli‑
că structuri complexe, precum parteneriatele pu‑
blic‑privat (PPP‑uri).

Credite pe subsectoare

pentru infrastructură 
strategică

mld.EUR20,6
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Crearea de
legături strategice în infrastructura Europei

„Clauzele şi condiţiile 
favorabile ale 

finanţării BEI au crescut 
durabilitatea proiectului 

şi au redus riscul 
investiţiei.”

Peter Frølich,
preşedintele Consiliului de 
administraţie al Fjord Line

Un împrumut BEI de 
124 mil. EUR a făcut posibilă 

deservirea eficientă şi 
ecologică a unei rute între 

Norvegia şi Danemarca prin 
două feriboturi de croazieră 

cu motor pe gaz natural 
lichefiat (GNL).

Schimbări reale ‑ Creditele acordate de noi în 2014 susţin

unităţi sanitare  
modernizate pentru

milioane
de cetăţeni 
ai UE

10
80 % 

de călători în plus şi

de ore economisite 
pe an

545 milioane

100 milioane
putere instalată,  
din care

6 000 MW

din surse 
regenerabile
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Pentru crearea unei pieţe unice europene cu 500 milioane de consumatori este 
nevoie de legături de transport bune. Legăturile de transport transeuropene cresc 
potenţialul de a genera comerţ, susţin creşterea economică şi cresc 
competitivitatea. În 2014, BEI a acordat credite de 8,2 mld. EUR pentru principalele 
reţele de transport europene.

Crearea
unei Europe interconectate

B EI acordă finanţare pentru infrastructura tutu‑
ror modurilor de transport: de la aerian, fero‑
viar și rutier la transportul pe apă. Finanţarea 

vizează sprijinul pentru platforme multimodale, care 
combină diferite moduri de transport, logistică şi sis‑
teme inteligente de transport. Rezultatele se materi‑
alizează în beneficii concrete pentru toate întreprin‑
derile şi cetățeni, care se bucură de avantajele unui 
sistem de transport eficient, durabil şi practic.

Iniţiativa Asistenţă comună pentru susținerea pro‑
iectelor în regiunile europene (JASPERS) contribuie 
la maximizarea impactului fondurilor structurale şi 
de coeziune europene acolo unde este cel mai mult 
nevoie de ele, în beneficiul proiectelor majore. De la 
punerea sa în practică în 2006, au fost aprobate în 
total 389 de proiecte JASPERS în 14 ţări, reprezen‑
tând investiţii în valoare de aproape 67 mld. EUR, din 
care peste 10 mld. EUR numai în 2014.

Încă de la lansare 
în 2013, iniţiativa 

de emitere de 
obligaţiuni pentru 

finanţarea de 
proiecte a reuşit să 

mobilizeze finanţare 
prin emiterea de 

obligaţiuni pentru 
cinci proiecte. În 

2014, am aprobat 
primele operaţiuni 

bazate pe obligaţiuni 
pentru finanţarea 

proiectelor, în valoare 
de circa 239 mil. EUR.

Un împrumut BEI de 
38 mil. EUR sprijină 

capacitatea de 
aprovizionare mai 

eficientă cu energie 
şi combustibil mai 

puţin poluant în 
portul Rotterdam, 

odată cu extinderea 
infrastructurii GNL de 

tip „break bulk”.
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Crearea de
legături strategice în infrastructura Europei

În 2014, BEI a sprijinit

16
9

4

3

proiecte rutiere  
şi de autostrăzi

proiecte de 
transport 

aerian

proiecte de 
transport 
maritim

proiecte  
feroviare

Încă de la lansare 
în 2013, iniţiativa 

de emitere de 
obligaţiuni pentru 

finanţarea de 
proiecte a reuşit să 

mobilizeze finanţare 
prin emiterea de 

obligaţiuni pentru 
cinci proiecte. În 

2014, am aprobat 
primele operaţiuni 

bazate pe obligaţiuni 
pentru finanţarea 

proiectelor, în valoare 
de circa 239 mil. EUR.

Un împrumut de 180 mil. EUR 
sprijină modernizarea a 66 km 

de cale ferată din cadrul Rail 
Baltica, aceasta beneficiind 

de asistenţă tehnică JASPERS 
şi în perioada de pregătire 

a proiectului. Rezultatul va 
fi un transport feroviar mai 

rapid şi mai fiabil.
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Plzeň, al patrulea oraş 
ca număr de locuitori 

din Republica Cehă, va 
găzdui peste 600 de 

evenimente culturale, 
fiind una din capitalele 

culturale europene 
din 2015. Cu sprijin 

din partea BEI, acest 
fost oraş industrial 
a fost transformat 

într‑un centru cultural 
dinamic.

Sprijinul BEI pentru 
modernizarea spitalelor 

contribuie la îmbunătăţirea 
asistenţei medicale pentru 
10 milioane de cetăţeni ai 

Uniunii Europene.

Ecologizarea oraşelor şi transformarea lor în metropole inteligente şi durabile 
constituie un obiectiv central al activităţilor BEI în infrastructura urbană. În 2014, BEI 
a investit 4,8 mld. EUR în proiecte de dezvoltare şi regenerare urbană şi de sănătate.

Crearea de
oraşe inteligente şi durabile
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Crearea de
legături strategice în infrastructura Europei

B EI se numără printre cei mai mari furnizori de 
investiţii în reţele de electricitate din Europa, 
punând un accent deosebit pe aşa‑numitele re‑

ţele energetice inteligente. Investiţiile în vederea re‑
novării sau extinderii reţelelor existente consolidea‑
ză piaţa internă. Modernizarea reţelelor energetice şi 
a sistemelor de stocare a energiei este utilă şi pentru 
integrarea energiei obţinute din surse regenerabile.

Norma de emisie a  BEI se aplică tuturor proiectelor 
de generare a  energiei pe bază de combustibili fo‑
sili, cu scopul de a respinge investiţiile ale căror emi‑
sii de dioxid de carbon depăşesc un anumit prag, 
în conformitate cu limitele europene şi naţionale. 
În felul acesta ne asigurăm că acordarea de credite 
se limitează la proiectele care îşi aduc contribuţia la 
creşterea economică şi respectă politica europeană 
privind schimbările climatice.

Energizarea
economiei

Aprovizionarea sigură şi durabilă cu energie la preţuri convenabile este crucială 
pentru creşterea economică şi competitivitatea Uniunii Europene. Punând un 

accent deosebit pe legăturile energetice cheie, reţelele energetice inteligente şi 
sursele regenerabile de energie, BEI contribuie la asigurarea unui sistem durabil 
de aprovizionare cu energie pentru cetăţenii şi întreprinderile Europei. În 2014, 

BEI a acordat finanţare în valoare de 7,5 mld. EUR pentru proiecte energetice.

Un împrumut BEI de 32 mil. EUR 
a finanţat construirea unei 

termocentrale de rezervă în Kiisa, 
pentru a asigura alimentarea 

neîntreruptă cu electricitate în cazul 
unei avarii în Estonia, Letonia sau 

Lituania.
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Finanţare pentru acţiuni împotriva 
schimbărilor climatice şi mediu
Acţiunile împotriva schimbărilor climatice fac parte integrantă din creşterea durabilă. Banca 
se numără printre cei mai mari furnizori de finanţare pentru acţiunile împotriva schimbărilor 
climatice. Sprijinim obiectivul UE de creştere economică rezistentă la schimbările climatice, 
cu emisii reduse de dioxid de carbon, atât în interiorul, cât şi în afara Uniunii. În 2014, am 
acordat circa 19,1 mld. EUR pentru a sprijini proiectele de acţiuni împotriva schimbărilor 
climatice la nivel european şi mondial. BEI încheie parteneriate pentru a lansa şi mai multe 
investiţii în proiectele de acţiuni împotriva schimbărilor climatice şi de mediu.

Repere 2014:

• Participarea la discuţiile ONU privind 
clima în pregătirea reuniunii la nivel înalt 
de la Paris

• Direcţionarea eforturilor internaţionale 
către finanţarea transparentă şi responsa‑
bilă a combaterii schimbărilor climatice

• Noi instrumente pentru a sprijini investiţii‑
le în eficienţa energetică şi biodiversitate

• Susţinerea celui mai mare parc eolian din 
lume în Ţările de Jos

• Compensarea propriilor emisii de carbon 
investind în biodiversitate

„Suntem bucuroşi că am găsit 
un partener competent şi de 
încredere pentru finanţarea 

proiectelor noastre.”

Dr Christof Germann, 
membru în Consiliul de administraţie al 

companiei de electricitate Illwerke AG

Hidrocentrala Obervermuntwerk II cu 
o capacitate de 360 MW va valorifica 
energia naturală a apei şi a munţilor 

Austriei pentru a compensa 
discrepanţele între cerere şi ofertă.

D in anul 2009, banca măsoară amprenta de 
carbon a proiectelor BEI din toate sectoarele, 
cu scopul de a urmări mai bine performanţa 

acestora în materie de emisii şi economii. Datorită 
finanţării BEI din 2014, au fost economisite sau evi‑
tate circa 3 milioane tone pe an de emisii de CO2, 
ceea ce echivalează cu scoaterea din trafic a 1,5 mi‑
lioane de automobile.

pentru a sprijini acţiuni împotriva 
schimbărilor climatice la nivel global

mld.EUR19,1
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Finanţare
pentru acţiuni împotriva schimbărilor climatice şi mediu

Eficienţă 
energetică

Adaptare

2,3 mld.

400 mil.

5,9 mld.

7,6 mld.

Energie din surse 
regenerabile

Transport 
durabil

CDI

2,6 mld.

Schimbări reale ‑ Creditele acordate de noi în 2014 susţin

Defalcarea finanţării combaterii 
schimbărilor climatice

GWh economii 
de energie

milioane de 
automobile 
scoase din trafic

3 0003
1,5

GWh de energie 
electrică din surse 

regenerabile pe an, 
utilizată de peste

12 000

1

milioane de tone pe 
an de emisii de CO2 
economisite – 
echivalentul a

milion de 
locuinţe
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BEI susţine obiectivul UE de a avea o economie mult mai ecologică şi de a reduce 
drastic consumul de energie până în 2050. Crearea unei economii cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon este în mod evident una din cele mai importante provocări 
globale ale epocii noastre. Tranziţia către o economie durabilă, mai inteligentă şi cu 
o utilizare mai eficientă a resurselor este esenţială pentru ca Europa să rămână 
competitivă.

Spre o economie cu emisii reduse  
de dioxid de carbon şi
rezistentă la schimbările climatice

Sistemele solare 
montate pe acoperiş 

în insula croată Lošinj 
din Marea Adriatică 
produc electricitate 

fără emisii pentru circa 
100 de gospodării. 

Proiectul a fost 
finanţat de partenerul 

BEI Privredna banka 
Zagreb în cadrul 

Fondului Green for 
Growth.

S prijinul financiar din partea BEI pentru acţiuni 
împotriva schimbărilor climatice şi pentru me‑
diu este direcţionat, în principal, prin credite 

către sectoare care includ energia din surse regene‑
rabile, eficienţa energetică, transportul durabil, apa, 
gestionarea inundaţiilor şi silvicultura. Aspectele pri‑
vind schimbările climatice şi mediul sunt vizate în toa‑
te operaţiunile sale, de pildă prin promovarea utilizării 
celei mai bune tehnologii disponibile.

Exerciţiul privind amprenta de carbon a  băncii înre‑
gistrează estimările de emisii de gaze cu efect de seră 
(GES) din proiectele în care se anticipează că acestea 
vor fi semnificative, respectiv acolo unde depăşesc 
unul sau ambele praguri de mai jos:

• emisii absolute (emisiile efective ale proiectului) > 
100  000 tone CO2 echivalent/an pentru un an stan‑
dard de funcţionare a proiectului;

• emisii relative (creşteri sau reduceri estimate ale emi‑
siilor în comparaţie cu alternativa anticipată) > 20 000 
tone CO2 echivalent/an.

În 2014, 70 de proiecte din portofoliul nostru au fost 
incluse în exerciţiul privind amprenta de carbon. Aces‑
tea reprezintă sume aprobate sau alocate de BEI în va‑
loare totală de 15,1 mld. EUR. Volumul total al emisi‑
ilor de gaze cu efect de seră din aceste proiecte este 
estimat la 4,7 milioane tone de CO2 echivalent pe an, 
economia totală estimată pentru aceste finanțări ridi‑
cându‑se la 3,0 milioane tone de CO2 echivalent pe an. 
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Finanţare
pentru acţiuni împotriva schimbărilor climatice şi mediu

„Bristol este un pionier în 
abordarea sa privind energia şi 

durabilitatea. Anul în care Bristol 
este capitală europeană verde 

oferă o şansă uriaşă de a ne 
pregăti pentru viitor. Dacă se 

aprobă planurile companiei de 
energie, atunci vom avea un alt 

exemplu despre modul în care 
oraşul Bristol deschide drumul 

pentru ca și alte oraşe britanice 
să devină mai verzi şi mai 

durabile.”

George Ferguson, primarul oraşului 
Bristol.

În 2012, consiliul oraşului Bristol 
a depus o cerere pentru finanţare BEI 

în vederea efectuării unor studii de 
fezabilitate pentru o nouă companie 

de energie.

Rezultatele exerciţiului privind amprenta de carbon 
a BEI din 2014 sunt prezentate mai detaliat în Raportul 
de sustenabilitate pe 2014.

Finanţare pentru reducerea 
emisiilor

Finanţarea BEI pentru energia din surse regenerabile şi 
eficienţa energetică contribuie direct la reducerea emi‑
siilor de gaze cu efect de seră. În 2014, sprijinul acordat 
pentru aceste obiective s‑a ridicat la 8,2 mld. EUR.

BEI este lider în finanţarea energiei eoliene în Uniunea 
Europeană, în special a parcurilor eoliene terestre şi 
offshore. În 2014, BEI a finanţat 12 proiecte de parcuri 

eoliene. Aceste proiecte sunt de anvergură, pe termen 
lung şi sofisticate din punct de vedere tehnic. Prin ur‑
mare, BEI este un partener financiar natural pentru 
acest sector, din punctul de vedere atât al finanţării, 
cât şi al competenţelor tehnice. Din motive similare, 
banca finanţează proiecte de energie solară, atât ener‑
gie solară concentrată, cât şi fotovoltaică, aprobând 
nouă proiecte de energie solară în 2014.

Aspectele privind eficienţa energetică sunt avute în 
vedere în toate proiectele evaluate de bancă. Finanţa‑
rea BEI pentru proiecte de eficienţă energetică vizează 
atât oferta, precum cogenerarea şi termoficarea, cât şi 
cererea, în principal izolarea clădirilor publice şi priva‑
te. În 2014, 2,3 mld. EUR au fost dedicate proiectelor 
de eficienţă energetică.

BEI cooperează, de asemenea, în amonte cu promoto‑
rii proiectelor, oferindu‑le asistenţă tehnică la elabora‑
rea proiectelor. Asistenţă europeană pentru energie 
locală (ELENA) este o iniţiativă comună a BEI şi a Comi‑
siei Europene care ajută autorităţile locale şi regionale 
să pregătească proiecte privind eficienţa energetică şi 
sursele regenerabile de energie, pentru a  le face mai 
atractive pentru finanţarea externă. ELENA acoperă 
o parte din costurile asistenţei tehnice necesare pen‑
tru pregătirea, punerea în aplicare şi finanţarea pro‑
gramului de investiţii. În 2014, angajamentele privind 
asistenţa tehnică acordată în cadrul iniţiativei ELENA 
s‑au ridicat la 19 mil. EUR, angajamentele totale însu‑
mând astfel 65 mil. EUR.
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Adaptarea din timp la consecinţele schimbărilor cli‑
matice este mai eficientă şi mai puţin costisitoare de‑
cât adaptarea de urgenţă, făcută în grabă. Cunoscut 
sub denumirea de rezistenţă la schimbările climati‑
ce, acest factor este avut în vedere în toate proiectele 
BEI. Sprijinul pentru proiecte care contribuie la creşte‑
rea rezistenţei la schimbările climatice şi la adaptarea 
la acestea a totalizat 400 mil. EUR în 2014.

Multe din activităţile băncii legate de silvicultură sunt 
măsuri de adaptare. De exemplu, pădurile pot îm‑
piedica eroziunea solului şi pot reduce riscul de in‑
undaţii, ca să nu mai amintim de beneficiile pentru 
biodiversitate, fertilitatea solului şi gestionarea bazi‑
nelor hidrografice. De asemenea, acestea acţionează 

7 proiecte de metrou

2 proiecte feroviare  
urbane

19 alte proiecte feroviare

6 proiecte de tramvai

ca nişte absorbanţi de carbon care reglează clima 
globală.

Frecvenţa crescută a  condiţiilor meteorologice ex‑
treme are un impact major asupra disponibilităţii şi 
calităţii resurselor de apă dulce, provocând dezastre 
naturale, precum seceta şi inundaţiile. Fiind cea mai 
mare sursă de finanţare a  împrumuturilor în sectorul 
apei la nivel global, BEI încearcă să sprijine adapta‑
rea la schimbările climatice, aducându‑şi contribuţia 
la gestionarea integrată a resurselor de apă. Datorită 
finanţării BEI din 2014, circa 27 milioane de persoane 
din UE şi din restul lumii vor beneficia de servicii mai 
eficiente, mai fiabile şi mai rezistente de gestionare 
a apei potabile şi a apelor uzate.

Sprijinirea soluţiilor de transport ecologic

Creşterea rezistenţei la schimbările climatice şi protecţia mediului

În 2014, banca a finanțat:

Obiectivele sprijinului BEI pentru transport durabil 
includ construcţia, extinderea sau reabilitarea infras‑
tructurii de transport public urban prin siguranţă ru‑
tieră, promovarea reţelelor pietonale şi de piste pen‑
tru biciclete şi vehiculele electrice. Totodată, banca 
susţine dezvoltarea de vehicule mai puţin poluante 
şi mai sigure, prin finanţarea activităţii de cercetare şi 

dezvoltare pentru găsirea de soluţii privind eficienţa 
energetică şi reducerea emisiilor. Proiectele sprijini‑
te contribuie la îmbunătăţirea calităţii aerului, redu‑
cerea poluării sonore, creşterea siguranţei, creşterea 
eficienţei energetice şi limitarea emisiilor de gaze cu 
efect de seră.
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Finanţare
pentru acţiuni împotriva schimbărilor climatice şi mediu

Fondul pentru climă Althelia 
finanţat de BEI vizează proiecte 

durabile de peisagistică prin 
care se urmăreşte obţinerea 

de beneficii financiare, sociale 
şi pentru mediu. Între primele 

investiţii se află conservarea unei 
suprafeţe de 570 000 de hectare 

de pădure naturală din Peru.

Am investit 80 mil. EUR în 
miniobligaţiuni italiene, 

o structură de securitizare 
inovatoare pentru 

finanţare care sprijină 
activitatea investiţională 
a întreprinderilor mici şi 

mijlocii din sectorul apei în 
regiunea Veneto, Italia.

Un împrumut în valoare de 
120 mil. EUR în sprijinul Ministerului 

pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală din Slovacia va contribui la 

proiectele de împădurire, mai buna 
gestionare şi protejare a pădurilor şi 

modernizarea infrastructurii agricole.

Parteneriate pentru soluţii 
inovatoare de finanţare 
a combaterii schimbărilor 
climatice

Produsele BEI inovatoare de finanţare a  combate‑
rii schimbărilor climatice contribuie la catalizarea in‑
vestiţiilor private şi la multiplicarea fondurilor publi‑
ce. Aceste produse sunt exemple bune de modalităţi 
de creştere a  finanţării pentru combaterii schimbări‑
lor climatice. Fondurile noastre de investiții în acțiuni 
şi de carbon sprijină proiectele de acţiuni împotriva 
schimbărilor climatice în Europa şi la nivel global.

Banca a sprijinit fonduri de investiții în acțiuni şi obli‑
gaţiuni specializate în domeniul climei, cu un volum 
total al investiţiilor de 616  mil. EUR la sfârşitul anului 
2014. Astfel de parteneriate sunt importante în mod 
special pentru a susţine inovarea în finanţarea comba‑
terii schimbărilor climatice şi pentru a atrage finanţare 
suplimentară pentru proiectele din domeniul climei.

În 2014 au fost lansate mai multe instrumente inova‑
toare care vor fi puse în practică în cursul anului 2015. 
Între acestea se numără instrumentul Finanţare priva‑
tă pentru eficienţă energetică, ce oferă finanţare de 
risc băncilor care intermediază proiecte mai mici de 
eficienţă energetică, şi Facilitatea de finanţare a capi‑
talului natural, pentru investiţii privind conservarea 
biodiversităţii, servicii ecosistemice şi adaptarea baza‑
tă pe natură la schimbările climatice.

Sistemul nostru de identificare şi urmărire a finanţării 
combaterii schimbărilor climatice este deosebit de ro‑
bust. În 2014, BEI a condus cu succes acţiunea comună 

a  băncilor multilaterale de dezvoltare (BMD) privind 
metodologia, culegerea datelor şi raportarea. Aceas‑
tă acţiune creşte transparenţa şi responsabilitatea fi‑
nanţării combaterii schimbărilor climatice. În 2014, BEI 
a publicat Raportul comun privind finanţarea comba‑
terii schimbărilor climatice de către BMD în 2013 şi, 
împreună cu celelalte BMD‑uri, a  redactat o  declara‑
ţie comună privind finanţarea combaterii schimbărilor 
climatice.

Procesul de revizuire a  politicii BEI privind acţiunile 
împotriva schimbărilor climatice, lansat la începutul 
anului 2015, urmează a  se finaliza înainte de discuţi‑
ile pe tema climei care vor avea loc la Paris spre fine‑
le anului, care se apreciază că se vor concretiza într‑un 
nou acord global ce va înlocui actualul Protocol de la 
Kyoto.
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Acordarea de finanţare 
la nivel mondial
 
Activităţile noastre din întreaga lume sprijină obiectivele de politică externă ale 
Uniunii Europene. Încheiem parteneriate cu Comisia Europeană şi cu Serviciul 
European de Acţiune Externă, precum şi cu alte instituţii financiare internaţionale, 
pentru finanţarea de proiecte care sprijină obiectivele politicilor UE din afara Uniunii. 
În 2014, creditele BEI de pe întregul glob s‑au ridicat la circa 7,9 mld. EUR.

Repere 2014:

• Angajamentul ferm de sprijinire a Ucrainei

• Noua Facilitate de capital de risc pentru Mediterana

• Parteneriate cu BMD‑uri şi alte IFI‑uri într‑o nouă Facilitate globală pentru 
infrastructuri

• Primul împrumut în Azerbaidjan
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Acordarea de
finanţare la nivel mondial

„Aţi oferit Ucrainei cel mai consistent sprijin 
din ultimul timp.”

Iaţeniuk, premierul Ucrainei

Împrumuturile acordate de BEI Ucrainei în 2014 s‑au 
ridicat la aproape 1 mld. EUR, ca parte a pachetului 

de 3 mld. EUR programat pentru perioada 2014‑2016, 
inclusiv împrumuturi pentru a contribui la repararea 
infrastructurii mici distruse, și ne ajută să facem faţă 
consecinţelor conflictului şi să sprijinim IMM‑urile şi 

întreprinderile de dimensiune intermediară.

Schimbări reale ‑ Creditele acordate de noi în 2014 susţin

4 23 500
gospodării care 
beneficiază de 
condiţii de locuit 
îmbună‑
tăţite

milioane de persoane care 
beneficiază de apă potabilă 
sigură sau canalizare 
modernizată în economiile 
emergente şi în curs de 
dezvoltare

C reditele acordate în afara UE susţin cu inves‑
tiţii pe termen lung activităţile BEI în direc‑
ţia priorităţilor externe ale UE. Banca susţine 

proiecte care contribuie la impulsionarea creşterii 
economice şi la crearea de locuri de muncă, acor‑
dând finanţare şi asistenţă tehnică pentru proiecte 
care vizează dezvoltarea sectorului privat local, in‑
frastructura socială şi economică, precum şi acţiu‑
nile împotriva schimbărilor climatice.

Majoritatea operaţiunilor de finanţare ale băncii 
din afara Uniunii se desfăşoară în baza unui acord 
de garantare din bugetul UE, stabilit prin manda‑
te externe pentru diferite regiuni ale lumii. 2014 
a  marcat începutul unei perioade de mandat re‑
înnoit (2014‑2020), pentru care garanţia totală UE 
acoperă până la 30 mld. EUR.
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Credite în afara UE pe regiuni

America 
Latină
650 mil. 
EUR

Ţări 
mediteraneene

1,7 mld. EUR

Ţările din 
Africa, zona 
Caraibilor şi 
Pacific
1,2 mld. EUR

Asia
720 mil. EUR

Vecinii din est
1,2 mld. EUR

AELS şi ţările candidate sau po‑
tenţial candidate
2,5 mld. EUR

Un împrumut de 1 mil. EUR către Taysir, instituţie de finanţare axată pe dezvoltarea 
microîntreprinderilor din zonele defavorizate ale Tunisiei, sprijină mici fermieri, 

crescători de animale şi tineri, în special licenţiaţi care doresc să înceapă o afacere.
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Acordarea de 
finanţare la nivel mondial

eThekwini Water and 
Sanitation, companie 

aparţinând autorităţilor 
locale din Durban, Africa 

de Sud, a primit în 2014 
distincţia Stockholm 

Industry Water Award. 
În ultimii 14 ani, încă 

1,3 milioane de persoane 
din zona metropolitană 

Durban au fost 
conectate la reţeaua 

de apă curentă, iar alte 
700 000 beneficiază 

de acces la toalete. BEI 
sprijină acest proiect 

cu un împrumut de 
50 mil. EUR.

Mandatul de împrumuturi pentru ţările din Afri‑
ca, zona Caraibilor şi Pacific (ACP) şi ţările şi terito‑
riile de peste mări (TTPM) este în conformitate cu 
Acordul de la Cotonou care stabileşte relaţiile UE 
cu aceste ţări partenere. Finanţarea în acest cadru 
este asigurată din bugetele statelor membre ale UE 
prin Fondul european de dezvoltare, alături de re‑
sursele proprii ale BEI.

Formarea de parteneriate este o  importantă ca‑
racteristică a  operaţiunilor băncii. Finanţările ne‑
rambursabile ale UE se combină tot mai frecvent 
cu împrumuturile BEI pentru a  se obţine cele mai 
bune rezultate de pe urma proiectelor. Acest lu‑
cru contribuie la multiplicarea resurselor financia‑
re limitate în beneficiul ţărilor partenere ale UE şi 
la creșterea eficienţei dezvoltării. BEI va participa la 
evenimentele care vor avea loc în cadrul Anului Eu‑
ropean pentru Dezvoltare în 2015.



Soliditate financiară în slujba 
investiţiilor
 
BEI este cel mai mare emitent şi furnizor de fonduri multilateral din lume. În 2014, BEI 
a mobilizat 61,6 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 costuri avantajoase proiectelor viabile din punct de vedere economic care 
promovează obiectivele politicilor UE. Banca mobilizează fonduri la nivel global şi, ca 
atare, este un mijloc important de canalizare a investiţiilor către Uniunea Europeană.

Repere 2014:

• Banca a asigurat din nou un volum mare de finanţare – 61,6 mld. EUR

• Mobilizarea de fonduri a beneficiat de pe urma consolidării solvabilităţii excelente

• Emitent de referinţă de obligaţiuni verzi, mobilizând 4,3 mld. EUR
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Distribuţia emisiunilor de obligaţiuni ale BEI pe regiuni:

Europa

62 %
America Asia

Orientul 
Mijlociu 
şi Africa

24 %
12 %

2 %



A cţionarii BEI sunt cele 28 de state membre 
ale UE. Fiecare stat participă la capitalul băn‑
cii proporţional cu ponderea sa economică la 

data aderării. Astfel, BEI răspunde în faţa guvernelor 
statelor membre.

BEI mobilizează fonduri pe termen lung prin emi‑
siuni obligatare pe pieţele de capital internaţiona‑
le pentru a‑şi susţine operaţiunile de creditare. So‑
liditatea financiară a  băncii derivă în special din 
calitatea activelor sale, susţinerea fermă a  acţiona‑
rilor, guvernanţa solidă, gestionarea prudentă a ris‑
curilor, profitabilitatea neîntreruptă şi lichiditatea 
puternică.

La sfârşitul anului 2014, rata de adecvare a capitalu‑
lui băncii – raportul dintre capitalul şi activele băncii 
ponderate în funcţie de risc – s‑a menţinut la 26%, 
practic neschimbată faţă de sfârşitul anului 2013 
(26,1% la 31 decembrie 2013). Acest lucru se explică 
prin impactul pozitiv cumulat al îmbunătăţirii calită‑
ţii portofoliului de credite, al surplusului anual net şi 
al plății celei de‑a doua tranşe a majorării de capital 
din 2013, care compensează efectul volumelor su‑
plimentare ale creditelor.

Calitatea activelor s‑a menţinut superioară, cu o rată 
a creditelor depreciate în totalul portofoliului de îm‑
prumuturi apropiată de zero (0,2%) la sfârşitul anu‑
lui. Surplusul net anual s‑a ridicat la 2,6  mld. EUR, 
uşor mai ridicat faţă de surplusul din anul 2013.

Obligaţiunile verzi au prins 
avânt: investitorii finanţează 
combaterea schimbărilor 
climatice

Anul 2014 a  fost important pentru obligaţiunile 
verzi ale BEI, şi anume obligaţiunile de sensibilizare 
la problemele climatice emise – un produs de inves‑
tiţii responsabil din punct de vedere social, adaptat 
la nevoile investitorilor. Fondurile mobilizate prin 
obligaţiuni de sensibilizare la problemele climatice 
sunt alocate pentru plăţi către proiectele de acţiuni 
împotriva schimbărilor climatice finanţate de BEI în 
domeniul energiei din surse regenerabile şi al efici‑
enţei energetice. Aceste credite sprijină obiectivul 
UE de creştere globală rezistentă la schimbări clima‑
tice și cu emisii reduse de dioxid de carbon.

„Considerăm obligaţiunile durabile ca 
o modalitate de a finanţa economia reală în 

conformitate cu obiectivele noastre: proiecte 
specifice cu impact social şi asupra mediului. 

Am investit în obligaţiunea BEI de sensibilizare 
la problemele climatice deoarece aceasta oferă 

un volum de referinţă şi finanţează proiectele 
de energie din surse regenerabile şi de eficienţă 

energetică”.

Marc Briand, șeful Serviciului Venit Fix din cadrul Mirova

Anul trecut a  cunoscut o  creştere fără precedent 
a pieţei obligaţiunilor verzi, a căror valoare s‑a ridi‑
cat la  28  mld. EUR / 37 mld. USD, de peste trei ori 
mai mult decât în 2013, conform estimărilor Iniţia‑
tivei privind obligaţiunile pentru climă. BEI a fost cel 
mai mare emitent pe acest segment, mobilizând 4,3 
mld. EUR în şapte monede. Obligaţiunile de sensibi‑
lizare la problemele climatice în EUR cu scadenţă în 
2019 au crescut la 2,6 mld. EUR, fiind cel mai mare 
volum în circulaţie de obligațiuni verzi de pe piață 
la finele anului trecut. BEI a adăugat un al doilea re‑
per cheie la curba obligaţiunilor verzi emise de BEI, 
cu o scadenţă de 12 ani. Un alt reper al anului trecut 
a fost obligaţiunea inaugurală a BEI de sensibilizare 
la problemele climatice în USD, o  emisiune „verde” 
de referinţă cu scadenţă de 10 ani. Tot în 2014, ban‑
ca a lansat prima sa emisiune de obligaţiuni de sen‑
sibilizare la problemele climatice în GBP, prima obli‑
gaţiune verde în această monedă printre emitenţii 
suverani, supranaţionali şi agenţii.
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Soliditate financiară
în slujba investiţiilor



B EI este atât un organism al UE, care răspun‑
de în faţa statelor membre, cât şi o bancă ce 
urmează cele mai bune practici aplicabile din 

sectoarele public şi privat în ceea ce priveşte pro‑
cesul decizional, gestiunea şi controlul. Banca se 
bazează pe trei organisme decizionale: Consiliul 
guvernatorilor, la nivel ministerial; Consiliul de ad‑
ministraţie, cu membri nerezidenţi numiţi de fie‑
care stat membru şi un membru numit de Comisia 
Europeană; şi Comitetul de direcţie, organismul de‑
cizional rezident al BEI, condus de preşedintele BEI.

Consiliul guvernatorilor include miniştri din gu‑
vernele tuturor celor 28 de state membre, de obi‑
cei miniştrii de finanţe. Reunindu‑se anual, acesta 
stabileşte orientările politicii de credit şi aprobă 
conturile anuale. Acesta decide în ceea ce priveşte 
majorările de capital şi participarea băncii la opera‑
ţiunile de finanţare din afara UE. De asemenea, nu‑
meşte membrii Consiliului de administraţie, ai Co‑
mitetului de direcţie şi ai Comitetului de audit.

De la stânga la dreapta: 

Alfonso Querejeta, 

Wilhelm Molterer, 

Pim van Ballekom, 

Philippe de Fontaine Vive, 

Jonathan Taylor, 

Werner Hoyer, 

László Baranyay, 

Dario Scannapieco, 

Mihai Tănăsescu 

şi Román Escolano

Banca UE
 
BEI este singura bancă publică deţinută exclusiv 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.
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Ca parte a practicii sale 
de revizuire periodică 
a politicilor sale cheie, în 
2014 BEI a consultat părţile 
interesate în vederea 
îmbunătăţirii şi adaptării 
politicii sale de transparenţă. 
Banca încearcă să fie cât 
mai deschisă în legătură cu 
derularea operaţiunilor, luarea 
deciziilor şi punerea în aplicare 
a politicilor UE.



Consiliul de administraţie este organismul care ia 
decizii cu privire la împrumuturi, programe de mo‑
bilizare a  fondurilor şi alte chestiuni de finanţare, 
precum emiterea garanţiilor. Acesta se reuneşte de 
zece ori pe an pentru a  asigura administrarea co‑
rectă a băncii în conformitate cu Tratatele UE, Sta‑
tutul propriu al băncii, precum şi directivele gene‑
rale 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 extinde 
competenţa profesională a Consiliului de adminis‑
traţie, pot fi cooptaţi şase experţi (trei membri şi 
trei supleanţi), pentru a participa la şedinţele Con‑
siliului de administraţie în calitate de consilieri fără 
drept de vot. Deciziile se iau cu o majoritate repre‑
zentând cel puţin 50% din capitalul subscris de 
statele membre şi constând din cel puţin o treime 
a  membrilor cu drept de vot, cu excepţia cazului 
în care Statutul prevede altfel. Consiliul guverna‑
torilor este condus de preşedintele băncii, Werner 
Hoyer, fără drept de vot.

Comitetul de direcţie este organismul decizio‑
nal rezident al băncii. Acesta gestionează afacerile 

curente ale BEI, pregăteşte deciziile pentru Consi‑
liul de administraţie şi asigură executarea acestor 
decizii. Acesta se reuneşte o  dată pe săptămână. 
Comitetul de direcţie lucrează sub autoritatea pre‑
şedintelui băncii şi sub supravegherea Consiliului 
de administraţie. Ceilalţi opt membri sunt vicepre‑
şedinţii BEI. Membrii sunt numiţi pentru o perioadă 
de până la şase ani, cu posibilitatea reînnoirii man‑
datului, şi se subordonează exclusiv băncii. Cei mai 
mari patru acţionari – Franţa, Germania, Italia şi Re‑
gatul Unit – deţin un loc permanent în Comitetul 
de direcţie.

Comitetul de audit este un organ independent 
care răspunde direct Consiliului guvernatorilor. 
Acesta are sarcina de a audita conturile băncii şi de 
a  verifica dacă activităţile desfăşurate de aceasta 
respectă cele mai bune practici bancare aplicabi‑
le. Declaraţia Comitetului de audit este comunica‑
tă 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.
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Banca UE

Structura de guvernare a BEI:

 Acţionari Cele 28 de state membre ale UE

 Consiliul guvernatorilor Miniştrii statelor membre

 Consiliul de administraţie

 Comitetul de direcţie
 Comitetul de audit

‑ preşedinte
‑ 8 vicepreşedinţi

Desemnat  
de statele membre
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