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Piste de biciclete din Bologna finanțate
printr-un împrumut BEI acordat acestui
oraș italian. Mai multe informaţii, p. 27
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Cuvânt înainte din partea
PREŞEDINTELUI

G

rupul BEI finanţează şi sprijină proiecte care au
un impact puternic şi exemplar asupra întreprinderilor din Europa şi asupra vieţii cetăţenilor acesteia. Acest impact a crescut rapid în ultimii
ani, ca urmare a voinţei noastre de a utiliza banii mai
inteligent – combinând finanţarea din partea Grupului BEI, capitalul privat, fondurile şi ajutoarele nerambursabile europene şi consultanţa din partea experţilor BEI – pentru a obţine un efect economic maxim.
Efectul activităţilor noastre ar trebui să se simtă în
întreaga Europă, întrucât un pilon central al misiunii
noastre este coeziunea, căreia i-am rămas devotaţi
şi în 2016. Tranzacţiile Grupului BEI au avut cea mai
mare pondere, măsurată ca procent din PIB, în Estonia, Malta, Bulgaria, Cipru, Croaţia, Polonia şi Slovacia.
Prin ceea ce facem urmărim ca prosperitatea să fie
distribuită în mod echitabil la nivelul întregului continent, dar şi în afara acestuia. BEI este parte integrantă a instrumentelor de lucru ale UE, contribuind la
transpunerea în realitate a Strategiei globale a UE şi
a Consensului european privind dezvoltarea. Continuăm să răspundem provocării de a susţine creşterea
economică durabilă în ţările sursă ale recentei migraţii – astfel încât să scadă numărul celor nevoiţi să-şi
părăsească ţările de origine aventurându-se în călătorii chinuitoare şi adesea periculoase –, dar şi de a
susţine economii reziliente în comunităţile gazdă din
Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi Balcanii de Vest.
În 2016, portofoliul nostru de împrumuturi, garanţii
şi investiţii a mobilizat investiţii a căror valoare totală
se ridică la fenomenala sumă de 280 mld. EUR. Tranzacţiile băncii UE acoperă cu adevărat lacunele de pe
piaţă din Europa, utilizând tot mai mult Planul de investiţii pentru Europa pentru a susţine IMM-urile şi
întreprinderile inovatoare care altfel nu ar fi putut accesa niciodată finanţarea noastră.
Oriunde investim, căutăm inovatori. Fără inovare, UE
nu va fi competitivă. Aici intervine rolul puternic al
Planului de investiţii pentru Europa, acesta dându-ne
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posibilitatea să finanţăm întreprinderi inovatoare, pe
care înainte nu le-am fi putut lua în considerare. Prin
finanţarea cercetării în domeniul noilor tehnologii,
sprijinul nostru pentru întreprinderile inovatoare are
forţa de a schimba viaţa oamenilor. Uneori acesta are
chiar potenţialul de a salva vieţi.
Anul trecut am finanţat o întreprindere familială din
domeniul sateliţilor, din Bremen, şi primul fond care
investeşte în întreprinderi fondate de cercetători din
universităţi franceze, ambele acţiuni fiind susţinute
prin Planul de investiţii pentru Europa. De asemenea,
am finanţat cercetarea pentru un vaccin împotriva
Zika în Lyon, precum şi modernizarea activităţii de
cercetare în ceea ce priveşte acceleratorul de hadroni
(Large Hadron Collider) al CERN – Organizaţia
Europeană pentru Cercetări Nucleare. Fiecare dintre
aceşti inovatori acţionează în direcţii diferite, dar cu
toţii se îndreaptă spre un viitor în care întreprinderile
din Europa se pot compara cu întreprinderi din orice
parte a lumii. În perspectiva anului 2017, prevăd un
accent şi mai mare pe astfel de investiţii. 2017 trebuie
să fie anul inovării la BEI.
Cu acest gând în privinţa viitorului, sunt optimist în
legătură cu Europa. Banca este vitală pentru a menţine cetăţenii UE pe o traiectorie europeană unitară.
Împrumuturile şi garanţiile din partea Grupului BEI,
consultanţa pe care o acordăm şi iniţiativele pe care
le sprijinim reprezintă dovada palpabilă a importanţei UE pentru întreprinderile şi oamenii din întreaga
Europă. Proiectele prezentate în acest raport demonstrează faptul că banca UE creează legături între oameni, între întreprinderi şi între economii. Prin noi,
continentul nostru este mai unit. În momentul de
faţă nu ar putea exista o prioritate mai mare.
Werner Hoyer

Cuvânt înainte din partea
PREŞEDINTELUI

Investiţiile şi iniţiativele
noastre creează legături
între oameni, între
întreprinderi şi între
economii. Prin noi,
continentul nostru este
mai unit. În momentul de
faţă nu ar putea exista o
prioritate mai mare.
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FINANȚARE totală

83

Grupul BEI
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REPERE 2016

Femei decojind fructe pentru dulciuri
cipriote tradiționale într-o întreprindere
mică din Munții Troodos asistată
printr-un împrumut sprijinit de BEI.
Mai multe informaţii, p. 19

Planul de investiţii pentru Europa în 2016
Finanţare aprobată în valoare de 30,2 mld. EUR
Investițiile au mobilizat în total 163,9 mld. EUR
Ţinta de 315 mld. EUR a fost atinsă în proporţie de 52%
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PIB-ul şi locurile de muncă –
un răspuns simplu
Un model economic sofisticat indică într-un mod simplu impactul
major al investiţiilor BEI – şi arată cum se poate evalua efectul
Planului de investiții pentru Europa

P

ovestea impactului economic a avut ca punct
de plecare o evidentă stare de şoc. La patru
ani de la criza financiară din 2008, produsul
intern brut al UE a rămas sub nivelul dinainte de
criză, formarea brută de capital fix a scăzut cu 15%,
iar şomajul de lungă durată urma o curbă ascendentă. Statele membre ale UE au cerut Băncii Europene de Investiţii să impulsioneze crearea de locuri
de muncă şi creşterea economică prin extinderea
activităţii de creditare, aprobând majorarea capitalului acesteia cu 10 miliarde EUR.

Această analiză aprofundată
oferă imaginea succintă a impactului
acţiunilor întreprinse de bancă.
Debora Revoltella, economist şef la BEI

Până în aprilie 2015, BEI a folosit această majorare de capital pentru a-şi atinge ţinta de suplimentare a creditelor cu 60 de miliarde EUR. Dar, odată
făcute investiţiile, era nevoie ca banca să-şi evalueze eficienţa. Acest lucru presupunea o clarificare a
interacţiunii complexe dintre aceste operaţiuni ale
BEI şi alte activităţi economice.
Economiştii BEI au folosit un model economic consacrat pentru a evalua impactul viitor al tuturor operaţiunilor sale din perioada majorării de capital. Au
constatat că creditele acordate de bancă vor avea
un impact considerabil asupra economiei Europei, suplimentând numărul locurilor de muncă cu
830 000 până în 2017 şi cu 1,4 milioane până în
2030. „Modelul a fost conceput pentru a surprinde
factori pe termen lung, dar şi efectele pe termen
scurt”, afirmă Debora Revoltella, director al departamentului Economie din cadrul BEI. „Este important
să estimăm rezultatul final pentru economia reală.”
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Economiştii băncii au prezentat datele acestui impact în 2016. În prezent, aceştia îmbunătăţesc modelul pentru a evalua impactul Fondului european
pentru investiţii strategice aferent Planului de investiţii pentru Europa.

Ciclul de test al impactului BEI
Evaluarea impactului majorării de capital din
2013–2015 oferă mai multe indicii privind modul în
care poate fi calculat impactul garanţiei de la bugetul UE, precum şi în ceea ce priveşte amploarea beneficiilor pe care le vor aduce investiţiile suplimentare. Acest lucru este cu atât mai important acum,
când preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, a afirmat că vrea să dubleze volumul şi calendarul Planului de investiţii pentru Europa.
Economiştii BEI colaborează cu Centrul Comun de
Cercetare din Sevilla pentru a evalua impactul băncii în perioada majorării de capital. Aceştia au lucrat cu un model economic conceput prima dată
în 2010 pentru a evalua impactul fondurilor structurale UE, instrumente financiare proiectate pentru
a elimina decalajele dintre economiile din diferite
regiuni ale Europei. Modelul, numit RHOMOLO, a
calculat dacă finanţarea publică, tot mai puţină, era
folosită eficient, ceea ce îl făcea adecvat scopului
urmărit de BEI.
„Este un model eficient pe care am încercat să-l folosim într-un mod conservator”, a afirmat Georg
Weiers, economist BEI implicat în activitatea de
evaluare.
Unul dintre punctele tari ale modelului RHOMOLO
este faptul că acesta determină:
•
impactul pe termen scurt asupra activităţii
economice;
• modul în care investiţiile determină creşterea productivităţii şi, în final, creşterea economică pe termen lung.

OPERAŢIUNI BEI
(ianuarie 2013 – martie 2015)

Investiţii sprijinite
prin operaţiuni BEI

342 mld. EUR
De exemplu, dacă BEI finanţează un drum, creşte
şi activitatea economică pe măsură ce se construieşte drumul. Odată construit drumul, finanţarea
BEI îşi produce în continuare efectele, deoarece
drumul reduce timpii de călătorie şi costurile de
transport, îmbunătăţind productivitatea, creşterea
economică şi crearea de locuri de muncă. Pentru
a evalua corect impactul împrumuturilor de la BEI,
trebuie măsuraţi ambii factori.

IMPACTUL PE TERMEN LUNG (până
în 2030)

Suplimentarea PIB-ului
cu 1,1%
Suplimentarea locurilor
de muncă cu

1 400 000

Impactul BEI: date
Cu acest model, economiştii BEI au calculat impactul pe termen scurt şi pe termen lung al activităţilor
BEI în perioada majorării de capital, respectiv din
ianuarie 2013 până în martie 2015.
În perioada majorării de capital, activităţile obişnuite ale BEI şi cele legate de majorarea de capital
s-au materializat în 1 024 contracte din 812 operaţiuni la nivelul UE, totalizând 142 de miliarde EUR.
Acest lucru a permis finanţarea de investiţii în valoare totală de 372 de miliarde EUR.
Modelul a estimat rezultatele pe termen scurt până
în 2017, după cum urmează:
• Suplimentarea PIB-ului cu 0,8%
• Suplimentarea locurilor de muncă cu 830 000

ABORDAREA BEI
Modelul proiectează impactul pe termen lung
până în 2030, după cum urmează:
•S
 uplimentarea PIB-ului cu 1,1%
•S
 uplimentarea locurilor de muncă cu 1,4 milioane

IMPACTUL PE TERMEN SCURT
(până în 2017)

Suplimentarea
PIB-ului cu 0,8%
Suplimentarea locurilor
de muncă cu

830 000

Impactul BEI şi Planul de investiţii
Pentru BEI este important să îşi evalueze impactul,
pentru a putea să se asigure că fondurile sale se folosesc eficient pentru cetăţenii UE. În calitate de bancă
a Uniunii Europene, nu este, desigur, singura interesată de randamentul investiţiilor sale. Trei organizaţii de marcă au publicat deja evaluări ale impactului
pentru împrumuturile acordate în cadrul Planului de
investiţii în baza garanţiei de la bugetul UE:
• Comisia Europeană estimează că tranzacţiile BEI
susţinute prin Planul de investiţii pentru Europa
vor suplimenta PIB-ul UE cu până la 410 miliarde
EUR şi vor crea 1,3 milioane de locuri de muncă.
• Oxford Analytica, o firmă de analiză economică,
estimează impactul asupra PIB-ului la 1,4%
•
Organizaţia Internaţională a Muncii estimează
crearea a 1,8 milioane locuri de muncă prin Planul
de investiţii
Economiştii BEI depun eforturi să adapteze şi să
ajusteze modelul pentru a evalua impactul tranzacţiilor băncii în cadrul Planului de investiţii pentru Europa şi pentru a determina nivelul impactului
care acoperă întreaga activitate de creditare a BEI.
„Este un model complicat deoarece este foarte sofisticat. Acesta estimează efectele globale asupra
economiei, nu doar efectul direct al băncii”, afirmă
Revoltella. „Însă, rezultatul acestei analize aprofundate este imaginea succintă a impactului acţiunilor
întreprinse de bancă.”
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Folie solară ultrafină pe linia de producţie
de la Heliatek. Aceasta cântărește 500 g
pe metru pătrat și are o grosime mai mică
de un milimetru

Structuri noi pentru
provocări noi
Investiţiile de cvasicapital constituie un instrument
important pentru BEI în contribuţia sa la Planul
de investiţii pentru Europa

Am început să ne ocupăm de lucruri
mici, riscante şi incredibil de inovatoare.
Adrian Kamenitzer, director BEI pentru operaţiuni de
participare la capital, produse noi şi tranzacţii speciale
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ACȚIUNI ÎNTREPRINSE DE BEI

P

rima problemă: companiile doresc să-şi reducă amprenta de carbon, aşa că ar dori să-şi
genereze propria energie din surse regenerabile. Dar spaţiul este scump în cartierele de afaceri
ale marilor oraşe – nu poţi amplasa un parc eolian
lângă gara Liverpool Street sau un parc solar în cartierul de afaceri parizian „La Défense”.
Soluţia: o întreprindere derivată din Universitatea
Tehnică din Dresda, Heliatek, a creat o peliculă care
acoperă faţadele verticale ale clădirilor pentru a
produce electricitate prin transformarea luminii în
energie.
A doua problemă: finanţarea. Soluţia: o investiţie
de cvasicapital în valoare de 20 de milioane EUR
din partea BEI.
Chiar dacă pare simplu, nu e chiar aşa. A fost nevoie de mulţi ani pentru ca finanţatorii BEI să găsească o modalitate de structurare a tranzacţiilor
care să asigure capital pentru întreprinderi noi şi
inovatoare în aşa fel încât principala preocupare a
acestora să fie creşterea afacerii şi nu rambursarea
datoriilor.
Cvasicapitalul se află de câţiva ani în pachetul de
instrumente al BEI, dar a avut un rol minor. Planul
de investiţii pentru Europa face din acesta un element central al planului băncii de extindere a investiţiilor mai riscante în întreprinderi care înainte
nu ar fi fost eligibile pentru finanţare BEI. „Am început să ne ocupăm de lucruri mici, riscante şi incredibil de inovatoare”, afirmă Adrian Kamenitzer,
director BEI pentru operaţiuni de participare la capital, produse noi şi tranzacţii speciale. „Aceasta

înseamnă că BEI trebuie să se schimbe pentru a
integra aceste tipuri noi de tranzacţii, astfel încât
ele să poată fi utilizate la potenţial maxim.”
Garanţia de la bugetul UE pentru Planul de investiţii pentru Europa, care este administrată de BEI, are
rolul de a susţine finanţarea pentru întreprinderile
inovatoare. Motivul constă în faptul că băncile comerciale le consideră netestate şi, prin urmare riscante. Şi totuşi, pentru Europa este important ca
ideile noi să aibă şansa de a se dezvolta. Deşi este
o idee nouă pentru BEI, aceasta corespunde rolului
istoric al băncii de a acoperi deficiențele de pe piaţă.
Banca numeşte tranzacţiile mai riscante „activităţi
speciale”. Banca îşi propune să extindă activităţile
speciale în 2017, întrucât procedurile aferente tranzacţiilor cu cvasicapital şi altor structuri noi au fost
simplificate. Serviciul băncii pentru capital de creştere şi finanţarea inovării a primit deja 1 000 de cereri de finanţare de la întreprinderi inovatoare şi intenţionează să aloce 1 miliard de EUR în astfel de
tranzacţii până la mijlocul anului 2018.
„Este un moment foarte prielnic”, spune Hristo Stoykov, şeful serviciului. „Lucrăm cu clienţi noi care înainte nu ar fi primit împrumuturi de la BEI. Lucrăm cu
întreprinderi inovatoare. Acest lucru se datorează în
mare măsură produsului numit cvasicapital.”
Cvasicapitalul este un produs unic pe piaţă pentru BEI. Acesta este destinat să acopere lacuna de
pe piaţă care afectează circa 2 500 de întreprinderi europene mijlocii, finanţarea necesară fiind
între 10 milioane EUR şi 17 milioane EUR. Iată cum
funcţionează acest mecanism:
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BEI acordă un împrumut pe termen lung unei
companii inovatoare. Rambursarea regulată a împrumutului privează întreprinderea de fonduri
exact atunci când ar trebui să investească în cercetare şi dezvoltare. Alternativ, o investiţie de capital ar dilua controlul celor care şi-au asumat
riscul finanţării în primii ani de dezvoltare. Deci,
cvasicapitalul asigură capital de risc fără diluare,
care este remunerat pe baza performanţei întreprinderii, la fel ca şi investiţia de capital.
Dezvoltarea acestui produs a fost un proces de
durată. A fost nevoie ca Stoykov şi colegii săi de
la BEI să întocmească documentaţie şi contracte
noi şi să modifice relaţiile dintre diferitele direcţii
ale băncii. Conducerea băncii a aprobat o strategie complet nouă privind participarea la capital
pentru tranzacţii efectuate în cadrul Planului de
investiţii pentru Europa. Câteva din primele tranzacţii cu cvasicapital ilustrează tipul de întreprindere care are nevoie de astfel de finanţare:
• Archos – firma franceză de electronică a primit
12 milioane EUR pentru a dezvolta o reţea pentru
„internetul obiectelor”
• Canatu – tranzacţie de 12 milioane EUR pentru a
finanţa dezvoltarea de ecrane flexibile de către o
întreprindere finlandeză
• Ultimaker – 15 milioane EUR pentru cercetare
şi dezvoltare la un producător german de imprimante 3D
Până acum, majoritatea tranzacţiilor cu cvasicapital s-a făcut în cadrul programelor BEI de tipul
InnovFin – Finanţarea creşterii întreprinderilor de dimensiune intermediară. Cvasicapitalul va fi un factor
tot mai important în tranzacţiile din cadrul Planului de investiţii pentru Europa, ceea ce va permite şi
băncii să-şi crească volumul investiţiilor, datorită garanţiei de la bugetul UE.
Prima tranzacţie cu cvasicapital în cadrul Planului de
investiţii a fost, totuşi, efectuată în 2016, într-o zonă
a Europei unde BEI este o prezenţă consistentă –
Grecia. Şi nu era vorba de conectarea frigiderului la
internet sau de proiectarea unui ecran care poate fi
cusut direct pe mânecă și adaptat la mărimea braţului. Era vorba despre cârnaţi.

10
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Una din cele mai mari întreprinderi de mezeluri din
Grecia, Creta Farms, cheltuieşte de cinci ori mai mult
decât întreprinderile similare pentru metode inovatoare de producere a unor mezeluri mai sănătoase,
obţinând 20 de brevete în ultimii cinci ani. Inventivitatea întreprinderii se centrează pe o tehnologie protejată complexă, care îi permite să elimine grăsimile
animale saturate din mezelurile sale şi în locul acestora să injecteze ulei de măsline extra virgin, care conţine grăsime nesaturată. Mezelurile devin astfel mai
sănătoase, deoarece metoda de mai sus reduce colesterolul „rău”. Dar le menţine gustoase.
„Când mănânci aceste mezeluri, te simţi mai puţin vinovat pentru răsfăţul pe care ţi-l oferi”, este de părere
Konstantinos Frouzis, director general al întreprinderii
din Rethymno, Creta. „Este un răsfăţ sănătos.”
Tranzacţia cu cvasicapital de 15 milioane EUR la Creta Farms va susţine extinderea şi mai mult a întreprinderii pe pieţele internaţionale, precum şi activitatea de cercetare şi dezvoltare pentru a introduce
tehnologia sa de „îmbogăţire cu ulei de măsline a
produselor” în industria aperitivelor la nivel mondial.
„Investitorii au multe îndoieli în privinţa Greciei
acum”, spune Frouzis, „dar această afacere dovedeşte că întreprinderile greceşti au baze solide”.
Creta Farms a fost una din cele 23 de tranzacţii cu
cvasicapital finalizate în 2016. Stoykov estimează că
în 2017 numărul acestora va creşte la 40. Garanţia
de la bugetul UE aferentă Planului de investiţii pentru Europa va permite echipei sale să crească volumul tranzacţiilor la 50 de milioane EUR – suficient
pentru a susţine cercetarea şi dezvoltarea şi în întreprinderi mai mari.
Planul de investiţii urmăreşte să utilizeze fonduri BEI şi
o garanţie de la bugetul UE pentru tranzacţii care altfel nu ar fi fost finanţate. Caracterul mai riscant al întreprinderilor inovatoare şi randamentul tipic participării la capital al acestor tranzacţii noi dă un răspuns
clar întrebării cu privire la „adiţionalitate.” Stoykov remarcă faptul că, desigur, aceasta înseamnă că o parte din împrumuturile pentru investiţii de cvasicapital
nu va fi rambursată. „Dacă am alege numai câştigători, toată lumea şi-ar pune banii acolo”, este de părere acesta. „Din perspectiva politicilor urmate, acestea
sunt investiţii grozave. Tocmai de aceea merită riscat.”

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE DE BEI

Muncitori ambalând mezeluri
„îmbogăţite cu ulei de măsline”
la întreprinderea Creta Farms din Rethymno, Creta
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INOVARE
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Imprimantă Heidelberger Druckmaschinen
în funcţiune la unitatea din Heidelberg
a întreprinderii

13


EU R

.
d
l
,5 m

pentru a susţine inovarea

Împrumuturi în valoare de 659 mil. EUR, pentru firme de software,

faţă de 102 mil. EUR în 2015
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şi competenţele

11 milioane de conexiuni digitale de mare viteză noi sau modernizate
890 000 elevi în unităţi de învăţământ modernizate
Inclusiv 770 000 la nivelul UE
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Muesli şi viitorul
imprimării digitale
Heidelberger Druckmaschinen se află pe primul loc în Europa în cursa
pentru creşterea vitezei şi a eficienţei imprimării digitale – şi pentru
găsirea unor metode inovatoare de automatizare a fabricilor

M

agazinul mymuesli de pe pitoreasca arteră Hauptstrasse a oraşului Heidelberg este
amplasat la marginea centrului vechi al
oraşului şi vizavi de cea mai veche universitate din
Germania, situată de cealaltă parte a râului Neckar.
Dar acesta ocupă un loc de frunte în materie de imprimare digitală şi inovare industrială.
În fundul magazinului spaţios şi luminos, în spatele cutiilor roz şi galbene de fulgi de ovăz şi fructe
uscate bio, se află un aparat din sticlă neagră mai
înalt decât un om, de lăţimea unui automat de băuturi. Alegeţi un tub de muesli pentru cadou, iar un
vânzător de la mymuesli, în tricou roz, îl introduce
în aparatul negru. Pe un ecran tactil introduceţi un
mesaj personalizat şi încărcaţi o poză, de exemplu
a copiilor dumneavoastră. Aparatul rostogoleşte
tubul sub o lumină violetă care este în realitate o
tehnică inovatoare de imprimare cu jet de cerneală. După câteva secunde vânzătorul vă înmânează
cutia de muesli personalizată cu poza şi mesajul
imprimate direct pe aceasta.
Mesajul ar putea fi acesta: competitivitatea Europei
pe piaţa imprimării digitale depinde de Heidelberger Druckmaschinen AG. Aceasta este întreprinderea
care a fabricat elegantul aparat negru din fundul magazinului mymuesli. Această fabrică de imprimante
depăşeşte ea însăşi limitele automatizării proceselor
industriale – un element esenţial pentru viitorul economic al Europei, acum când lumea păşeşte în ceea
ce unii numesc a patra revoluţie industrială în care,
din ce în ce mai mult, cele care vor lua deciziile în
plan operaţional vor fi maşinile şi nu oamenii.

„Aceasta este industria 4.0”, explică Jason Oliver,
şeful departamentului de tehnologie digitală al
Heidelberger Druckmaschinen. „Heidelberger
Druckmaschinen face schimbări spectaculoase
acolo unde pariem că se va situa viitorul. Aceasta a
pariat cu viitorul său pe digitalizare.”
Este un pariu inteligent. Heidelberger Druckmaschinen îşi construieşte o nouă traiectorie, după
mai mulţi ani dificili datoraţi declinului pieţei imprimantelor şi încetinirii creşterii economice care a urmat crizei financiare din 2008. Întreprinderea este
lider mondial în industria tipografică bazată pe
tehnologia clasică offset, în care cerneala este aplicată pe ambalaj cu ajutorul unei plăci sau al unui
cilindru. Dar doreşte să-şi impună prezenţa pe piaţa digitală aflată în plină expansiune. Imprimarea
digitală nu necesită o placă fixă pentru a aplica cerneala, fiind astfel mai uşor de manipulat şi de ajustat imaginea pe ecranul calculatorului.
La scară largă, imprimarea digitală este însă mai
scumpă şi mai lentă decât imprimarea offset. Cursa împotriva concurenţei pentru a reduce costurile şi a creşte viteza imprimării digitale este una
din provocările cu care se confruntă Heidelberger
Druckmaschinen.
Trecerea de la tehnica offset la cea digitală este motivul pentru care această întreprindere a apelat la
BEI pentru un împrumut cu care să-şi finanţeze activitatea de cercetare şi dezvoltare. În martie 2016,
banca UE a semnat un acord pentru un împrumut
de 100 de milioane EUR susţinut de o garanţie în
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Aceasta este industria 4.0.
Jason Oliver, şeful departamentului
de tehnologie digitală,
Heidelberger Druckmaschinen

cadrul Planului de investiţii pentru Europa. „Pentru
stabilizarea întreprinderii, aceasta trebuie să evolueze odată cu nevoile clienţilor”, este de părere Franz
Derler, responsabil de credite în cadrul BEI şi care s-a
ocupat de acest acord. „Iată de ce sunt importante
investiţiile în cercetare şi dezvoltare.”
Garanţia de la bugetul UE aferentă Planului de investiţii pentru Europa este destinată să susţină inovarea tehnologică în întreprinderile europene, factor
care stă la baza împrumutului acordat Heidelberger
Druckmaschinen. Un studiu realizat de economiştii
BEI, publicat în februarie 2016 arată că Europa trebuie să cheltuiască cu 130 de miliarde EUR mai mult
pe an pentru a atinge obiectivul european de a aloca
3% din PIB pentru cercetare şi dezvoltare, o ţintă care
ar aduce acest continent mai aproape de ponderea
pe care o au investiţiile în cercetare şi dezvoltare din
alte economii de vârf. Pentru a ţine pasul cu tehnologia de fabricaţie avansată, Europa va trebui să cheltuiască 90 de miliarde EUR.
Heidelberger Druckmaschinen nu renunţă la
punctul său forte, imprimarea prin metoda tradiţională offset. În fond, cea mai mare parte a pieţei
anuale de 400 de miliarde EUR a producţiei tipografice se bazează în continuare pe imprimarea offset.
Heidelberger Druckmaschinen nu îşi desfăşoară activitatea în mod izolat. Dezvoltă produse în parteneriat cu Ricoh şi Fujifilm, Japonia, ţara care este lider în tehnologia imprimării digitale.
Întreprinderea nu este însă doar producătoare de
maşini şi aparate de imprimat. De nevoie, aceasta
este şi o întreprindere de software, cu specialişti
care dezvoltă programe pentru funcţionarea acestor maşini. „Vrem să oferim clientului posibilitatea
de a decide dacă pentru el este economic să utilizeze imprimarea offset sau digitală”, spune Jason
Oliver. „În fond, vrem să creăm un sistem care să
aleagă practic singur calea de urmat.”

Manfred Seifert, specialist în
produse la unitatea din Heidelberg,
are în mână o minge decorată cu
imprimanta realizată de această
întreprindere
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În viitor, programele scrise de inginerii software de
la Heidelberger Druckmaschinen vor permite ca
procesul de fabricaţie să fie la fel de personalizat
precum cutia de muesli din centrul vechi al oraşului Heidelberg.

INOVARE
pentru competitivitate

Căldură şi lumină cu emisii
reduse de CO2
Termocentrala preconizată a se construi la Kiel produce
căldură chiar şi după stingerea luminilor –
şi reduce emisiile de dioxid de carbon cu 70%

P

e timp de iarnă, căldura degajată de motorul
unei maşini serveşte la încălzirea habitaclului.
Oprind motorul, aerul din maşină se răceşte imediat. Pentru a menţine căldura trebuie să porniţi motorul, chiar dacă sunteţi parcat pe marginea şoselei.
Imaginaţi-vă că maşina dumneavoastră este o imensă centrală. Motoarele pe benzină produc electricitate şi, odată cu aceasta se produce şi căldură. Cele mai
multe centrale elimină căldura prin coşuri. Centralele de cogenerare utilizează surplusul de căldură pentru încălzire, exact cum se întâmplă şi în cazul maşinii
dumneavoastră. Acestea încălzesc apa, care este apoi
pompată în caloriferele consumatorilor de acasă sau
din birouri.
Dar ce se întâmplă când cererea de electricitate este
mică, iar în acelaşi timp cea de căldură este mare? De
exemplu, într-o noapte de iarnă, când luminile sunt
stinse, iar caloriferele sunt pornite. Poate că centralele
de cogenerare trebuie să producă electricitate fără să
fie nevoie de aceasta, doar pentru a da căldură. În afară de cazul în care o companie de servicii energetice

descoperă o metodă inovatoare de a produce căldură atunci când este cerută de consumatori, iar electricitate doar atunci când este nevoie. Exact acest lucru
va face Stadtwerke Kiel cu noua centrală de cogenerare, pe care intenţionează să o pună în funcţiune în
2018.
Chiar şi după ce se opresc motoarele centralei de la
Kiel, căldura produsă în exces este înmagazinată sub
formă de apă fierbinte într-un rezervor înalt de 60 m,
de unde aceasta poate fi pompată pentru ca oraşul
să aibă căldură. Rezultatul va fi electricitate pentru
250 000 de locuinţe şi căldură pentru 70 500 de clienţi. În plus, noua centrală va emite cu 70% mai puţin
dioxid de carbon decât vechea centrală pe cărbuni pe
care o va înlocui. „Este o inovaţie de vârf, cu adevărat
revoluţionară”, spune Branko Cepuran, responsabil de
credite în cadrul BEI şi care s-a ocupat de împrumutul
de 105 milioane EUR acordat Stadtwerke Kiel în septembrie şi susţinut de garanţia de la bugetul UE aferentă Planului de investiţii pentru Europa. „Este foarte
important ca banca să susţină acest tip de inovaţie în
industria europeană.”

Microbi pentru salvarea bebeluşilor
Răspândirea explozivă a virusului Zika pe continentul american a făcut ca
vaccinul să devină o prioritate de vârf în domeniul sănătăţii, nu în ultimul rând
datorită riscurilor pentru bebeluşii femeilor infectate cu acest virus pe parcursul
sarcinii. Provocarea: siguranţa că vaccinul – care în general ar putea conţine un
agent similar virusului responsabil de grava maladie care trebuie vindecată – nu
este dăunător fătului. Valneva, cu sediul la Lyon, intenţionează să producă un
„vaccin inactivat purificat”. Vaccinurile inactivate utilizează un agent care
provoacă maladia, precum un virus sau bacterie care a fost distrusă cu substanţe
chimice, tratament termic sau prin iradiere. Şi totuşi, acestea stimulează sistemul imunitar să protejeze
organismul împotriva maladiei. Chiar dacă trece prin placentă, agentul patogen din vaccin nu infectează
fătul, deoarece a fost „inactivat”. Până acum, vaccinul împotriva virusului Zika produs de această companie
„a demonstrat puritate excelentă”, spune Franck Grimaud, director general adjunct. Pentru a ajuta compania
Valneva să-şi finalizeze lucrarea, în iunie 2016, BEI a acordat un împrumut de 25 de milioane EUR, care sprijină şi
activitatea de cercetare şi dezvoltare pentru un vaccin împotriva bolii Lyme.
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Rauno Koivusaari pe apă

Scafandrul care a văzut
energie în jurul său
Investiţii mari pentru un viitor luminos
Banca a alocat 3,7 miliarde EUR pentru 46 de proiecte din
domeniul educaţiei în 28 de ţări, incluzând:

•U
 n împrumut de 100 de milioane EUR pentru University
College Cork, care rezervă 27 de milioane EUR pentru
prima fază a Parcului ştiinţific şi de inovare din Cork.
Proiectele din domeniul sănătăţii şi al inovării vor primi
37 de milioane EUR pentru infrastructură. O investiţie de
200 de milioane EUR în 71 de şcoli irlandeze de care vor
beneficia 44 000 de elevi este cel mai mare împrumut
acordat vreodată de către BEI pentru şcolile irlandeze.
• Un împrumut de 100 de milioane GBP pentru
Universitatea din Newcastle include clădirea pentru
ştiinţe urbane în valoare de 58 de milioane GBP şi Centrul
naţional pentru inovare şi ştiinţa îmbătrânirii în valoare
de 40 de milioane GBP. BEI va sprijini construirea a şapte
noi unităţi de învăţământ secundar de care vor beneficia
peste 8 500 de elevi din Yorkshire.
• Pe lângă suma de 940 de milioane EUR alocată în 2015,
BEI va acorda încă 530 de milioane EUR pentru o investiţie
publică în Italia de care vor beneficia peste 500 000
de elevi şi care va acoperi infrastructura modernizată,
eficienţa energetică şi siguranţa (inclusiv măsuri antiseismice). La una din universităţile de renume din Italia,
Universitatea Sapienza din Roma, proiectele finanţate
de BEI vor include biblioteci noi, o clădire administrativă
renovată şi un campus pentru studii de arhitectură.
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În largul coastei portugheze,
o întreprindere finlandeză recent
înființată, AW-Energy, transformă
valurile în electricitate

P

entru scafandrul profesionist Rauno Koivusaari a fost o revelaţie. În 1993, finlandezul se afla într-o expediţie de scufundare în largul peninsulei Porkkala din Golful
Finlandei. Şi-a dat seama că mişcarea puternică
a valurilor putea fi exploatată pentru a genera energie. În prezent, convertorul de energie
WaveRoller construit de compania sa AW-Energy
şi-a demonstrat eficacitatea într-o perioadă de
doi ani de încercări în Peniche, Portugalia. „Ne-a
luat mult timp să ajungem unde suntem acum”,
spune acesta. „Dar sunt fericit, în primul rând că
am exploatat această idee.”
WaveRoller este pus în funcţiune în apropierea ţărmului, la o adâncime de 12 – 14 m. Acolo acesta captează valurile mari de hulă, evitând
însă furtunile cele mai violente. AW-Energy estimează că un WaveRoller de 350 kW ar putea
face faţă necesarului de electricitate din 440 de
locuinţe din Peniche. Cu proiecte iniţiate în zone
de coastă cu potenţial ridicat în materie de valuri de hulă din Portugalia, Franţa, Irlanda şi

INNOVATION
INOVARE
pentru
for competitiveness
competitivitate

Chile, AW-Energy îşi propune să vândă mai mult de 50
de convertoare Waveroller în următorii patru ani. BEI a
acordat un împrumut de 10 milioane EUR în iulie pentru construirea primului dispozitiv la scară comercială
şi pentru accelerarea utilizării noii tehnologii.

O sursă de energie curată încă
neexploatată
WaveRoller este construit în jurul unui panou de oţel
de 18x10 m basculant, prins de un suport fixat pe
fundul mării. Panoul basculează înainte şi înapoi în
ritmul valurilor, acţionând un sistem care preia energia hidraulică. Acest sistem acţionează un generator
electric. Electricitatea intră în reţeaua de distribuţie
printr-un cablu submarin.
Deşi potenţialul energiei valurilor este demult recunoscut, caracterul de nestăpânit al mărilor a împiedicat dezvoltarea acestei industrii. Tehnologiile sunt
scumpe şi vulnerabile, iar finanţarea greu de găsit.
„Până la contribuţia BEI, nu am beneficiat de credite bancare”, spune Mikael Martikainen, şeful departamentului de comunicaţie din cadrul AW. „Se poate

afirma că energia eoliană şi cea solară aveau un avans
de 10 – 20 de ani comparativ cu energia valurilor.”
Experţii sunt de părere că valurile reprezintă cea mai
importantă sursă neexploatată de energie curată regenerabilă de pe glob, cu un potenţial mai mare decât capacitatea tuturor centralelor electrice cu combustibil fosil din Europa. „Energia valurilor ar putea
asigura cel puțin o zecime din necesarul energetic al
lumii”, este de părere Martikainen. Fiind previzibile,
valurile ar putea constitui o suplimentare valoroasă a
altor surse regenerabile de energie.
Întreţinerea este relativ simplă. WaveRollers dispun de
tancuri de balast uriaşe pline cu aer, astfel că pot pluti
până la locul de exploatare. Apoi sunt umplute cu apă
pentru a fi scufundate. Deşi în timpul funcţionării normale convertorul rămâne complet scufundat, acesta
poate readus la suprafaţă pentru întreţinere prin golirea tancurilor de balast. Aceasta înseamnă că reparaţia convertorului nu presupune operaţii de scufundare complexe, costisitoare şi potenţial periculoase.
Un motiv în plus de bucurie pentru scafandrul care a
inventat WaveRoller.

Lumini, camere de filmat, Plan de investiţii
Grupul de media suedez care se află în spatele serialelor de televiziune „Beck”
şi „Wallander” îşi doreşte o mai mare prezenţă digitală
Imaginaţi-vă un fost schior de fond care se bate cu un luptător medaliat olimpic, care joacă tenis cu un
fost câştigător la un turneu de Mare Şlem sau hochei pe gheaţă cu un campion de la Cupa Stanley. Ceaţi zice de o comedie având în rolul principal un pastor fervent, căruia i se atribuie o parohie provincială
cu mulţi vârstnici? Par a fi nişte emisiuni TV de divertisment grozave? Pentru Bonnier, sunt cu siguranţă
grozave. Acestea s-au numărat printre cele mai vizionate emisiuni TV de divertisment din Suedia în 2016
pe canalele aparţinând Bonnier. În ciuda succesului companiilor de media globale, precum Amazon
şi Netflix, posturile locale continuă să deţină o cotă mare de audienţă – cu condiţia să fie disponibile
pe dispozitive digitale confortabile. „Cum tot mai multă lume cunoaşte limba engleză, aceasta nu
constituie o barieră reală în Scandinavia ca lumea să vizioneze producţii internaţionale”, este de părere
Anders Bohlin, consilier economic adjunct în cadrul Serviciului economie digitală al BEI. „Dar oamenii
sunt dornici să vadă şi talente autohtone, nu doar vedete de la Hollywood. Doresc să vadă emisiuni de
divertisment într-un cadru autohton.” Acesta este motivul pentru care Bonnier a luat un împrumut de
la BEI în valoare de 100 de milioane EUR susţinut prin garanţia de la bugetul UE aferentă Planului de
investiţii pentru Europa, cu scopul de a dezvolta platforme digitale avansate, dar şi pentru producţii
scandinave. „Afacerea noastră se bazează pe jurnalism, cunoaştere şi pe talentul de a spune poveşti
interesante”, susţine preşedintele companiei, Carl-Johan Bonnier. „Nu ne vom abate de la această cale. Dar
producţiile noastre vor ajunge la consumator din ce în ce mai mult pe platforme mobile.”

2016

Raport de activitate

17

Georgia şi Niki Kafkalia
la fabrica lor de carne din
satul Agros

Planuri mari pentru
ÎNTREPRINDERILE
MICI şi MIJLOCII
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mici şi mijlocii

Sprijin din partea Fondului European de Investiţii în valoare de 9,45 mld. EUR
Sprijin pentru 300

000 de IMM-uri şi întreprinderi de dimensiune intermediară


S
prijin pentru 4,4 milioane de locuri de muncă în IMM-uri şi întreprinderi de
dimensiune intermediară
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Planuri mari pentru
ÎNTREPRINDERILE MICI şi MIJLOCII

Satul mic
şi banca mare
Agros primeşte un colac de
salvare vital pentru
întreprinderile familiale lovite
de criza bancară din Cipru

M

asivul Troodos, cel mai înalt din Cipru, adăposteşte micul sat Agros într-un amfiteatru
natural înconjurat de culturi de viţă de vie
şi trandafiri roz. Dar munţii nu i-au putut feri pe cei
1 000 de locuitori de criza financiară din insulă.
Din 2011 până în 2013, criza a lovit în special micile întreprinderi. De atunci, Banca Europeană de Investiţii şi-a intensificat activitatea de creditare în Cipru. Printre beneficiari se numără şi patronii unor
mici întreprinderi din Agros. „Fără aceste împrumuturi, ne-ar fi fost extrem de greu”, spune Georgia
Kafkalia, care deţine un atelier de afumat carne în
sat împreună cu părinţii şi sora sa.
Împrumuturile de la BEI în Cipru sunt coordonate în
principal prin bănci locale şi societăţi de credit, care
sunt în relaţie strânsă cu patroni de mici întreprinderi, precum familia Kafkalia. Cu aceste împrumuturi
pentru micile întreprinderi, sprijinul BEI pentru Cipru
a ajuns la 15% din PIB-ul acesteia. „Dobânda mare cerută de băncile locale era o mare problemă pentru

Perioada de criză financiară a fost una dificilă.
Dar, dacă ai unde să lucrezi, viaţa îţi va reda ceea ce ai nevoie.
Niki Agathocleous, patron, Niki’s Sweets, Agros

2016

Raport de activitate

19

Niki Agathocleous prepară
dulciuri tradiţionale cipriote
în fabrica ei din Agros

micile întreprinderi”, spune Nicos Yiambides, responsabil de credite în cadrul EIB pentru Cipru. „Putem să
oferim finanţare pentru întreprinderi cu rate ale dobânzii mai mici şi scadenţe mai lungi pentru împrumuturi, ceea ce are un efect deosebit de pozitiv.”

Condiţii mai avantajoase pentru
IMM-urile cipriote
Micile întreprinderi sunt vitale pentru sănătatea economică a unei ţări. Într-un sat mic precum
Agros, succesul acestora este chiar mai important.
Şi totuşi accesul la finanţare este dificil când întreprinderea trebuie să se extindă sau să-şi modernizeze echipamentele. Familia Kafkalia avea nevoie
de 80 000 EUR pentru a-şi cumpăra utilaje noi pentru camera unde se afumă cârnaţii, precum şi de
software şi hardware nou pentru contabilitate şi
facturare. Chiar dacă au relaţii de peste 40 de ani cu
unii clienţi, „pentru a ne menţine în activitate, trebuie să investim”, spune Georgia Kafkalia.
Chiar şi întreprinderile care au rămas prospere în
timpul crizei financiare au fost afectate de ratele ridicate ale dobânzilor în perioada care urmat crizei.
Costas Tsiakkas şi-a înfiinţat unitatea vinicolă împreună cu soţia în urmă cu 28 de ani, iar acum are
11 angajaţi. Vânzările i-au crescut în anul de după criza financiară. Dar când a trebuit să facă investiţii pentru a-şi renova o parte din parcele şi sistemele de irigaţii, băncile locale i-au cerut o dobândă de 9%.
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ÎNTREPRINDERILE MICI şi MIJLOCII

Tsiakkas a apelat la Troodos Cooperative Society,
care i-a acordat un împrumut de 100 000 EUR de la
Cooperative Central Bank din Nicosia. Împrumutul
de la Cooperative Central Bank a fost la rândul lui
finanţat de BEI. Dobânda: 2,6%. „Acest împrumut
mi-a deschis ochii: iată că se poate şi cu dobândă
mai mică”, a spus Tsiakkas. „Dobânzile mari au fost
dintotdeauna o problemă pentru noi.”
La producţia actuală de 160 000 de sticle pe an,
pentru economia locală este important ca Tsiakkas să prospere, deoarece majoritatea strugurilor îi
cumpără de la fermieri locali. Dar este important şi
pentru viitorul familiei sale. Doi dintre fiii săi se specializează în prezent în domeniul vinificaţiei şi al
agriculturii, iar Tsiakkas speră ca şi ceilalţi doi să se
integreze în întreprinderea familială.
Cooperative Central Bank acţionează ca intermediar între BEI şi băncile cooperative cipriote pentru împrumuturi între 10 000 EUR şi 100 000 EUR.
Toate cele 18 cooperative locale au acordat IMM-urilor cipriote împrumuturi finanţate de BEI. „Impactul acestor împrumuturi este foarte mare”, spune
Dr. Kostantinos Vrachimis, director pentru dezvoltarea produselor de retail la Cooperative Central
Bank. „Agros este un sat izolat. Aceste întreprinderi
familiale angajează localnici şi multe alte întreprinderi depind de ele, deoarece le aprovizionează cu
carne sau fructe, de exemplu.”

Vrachimis a crescut într-un sat agricol şi se simte legat de micile întreprinderi din Agros şi din alte comunităţi mici. „Mă simt legat de aceste locuri. Îmi
doresc mult să le protejez modul de viaţă.”

Tradiţiile de pe insulă
Tradiţiile din Cipru sunt adesea menţinute vii de
micile întreprinderi. În Agros, Niki Agathocleous
perpetuează tradiţia deserturilor specifice zonei, și
anume fructe în sirop, pe bază de cireşe, pepene,
gutui, nuci sau trandafiri servite împreună cu cafea
groasă şi tare. Atelierul ei utilizează metode tradiţionale de fierbere a fructelor – câte 200 de tone pe
an din fiecare fel – pregătind un sirop aromat cu vanilie, scorţişoară sau cuişoare. Are 25 de angajaţi,
majoritatea femei, vinde în principal în Cipru şi are
o cifră de afaceri anuală de 1 milion de EUR.
A luat un împrumut de 20 000 EUR de la Troodos
Cooperative Society pentru a cumpăra echipamente noi şi a-şi renova câteva din clădiri. „Este cu adevărat esenţial să investim şi să progresăm”, explică
Agathocleous, care conduce afacerea împreună cu
soţul şi doi fii. „Perioada de criză financiară a fost
una dificilă. Dar, dacă ai unde să lucrezi, viaţa îţi va
reda ceea ce ai nevoie.”

Costas Tsiakkas în pivniţa unităţii
sale vinicole pe dealurile din
apropiere de Agros
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Din universităţile Parisului,
pe piaţă
Cu tratamentele
împotriva cancerului
şi tehnologiile
digitale, un fond din
Franţa dedicat pentru
întreprinderi derivate
din mediul academic
(spinout) scoate
cercetarea universitară
din „laboratoare”

A

ngelita Rebollo este o spaniolă căreia îi place
să se amuze, semnătura sa de e-mail conţinând
următorul mesaj: „Când te trezeşti în mână cu o
lămâie acră, stoarce-o până scoţi tequila şi sare.” Dar,
în acelaşi timp este înzestrată cu o minte ştiinţifică
sclipitoare, de care se foloseşte pentru a ucide... evident, celulele canceroase.
În laboratorul său, aparţinând de Université
Pierre et Marie Curie, în vechiul spital universitar
Pitié-Salpêtrière aproape de malul Senei, în centrul
Parisului, Rebollo a pus la punct o tehnică ce permite blocarea anumitor funcţii ale proteinelor care
transformă celulele sănătoase în celule canceroase.
Acest tratament ar putea ajuta oameni cu diverse
afecțiuni, deşi rezultatele iniţiale indică faptul că mai
întâi va fi folosit pentru tratarea cancerului ovarian
şi a unor forme severe de cancer de sân. În timp ce
chimioterapia are numeroase efecte secundare, distrugând multe celule sănătoase odată cu cele canceroase, terapia ţintită descoperită de Angelita Rebollo atacă numai celulele canceroase.
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Angelita Rebollo
în laboratorul său din Paris

Suntem unul din
primele fonduri de
acest tip, aşa că toată
lumea e cu ochii pe noi,
să vadă dacă merită să
ne urmeze exemplul.
Philippe Tramoy,
partener, Quadrivium 1

Planuri mari pentru
ÎNTREPRINDERILE MICI şi MIJLOCII

Angelita Rebollo şi-a început cercetarea în acest
domeniu în urmă cu 17 ani în Madrid, înfiinţând ulterior o companie numită PEP-Therapy, împreună
cu alţi oameni de ştiinţă din prestigioase instituţii
de cercetare din Franţa. Numele companiei provine de la moleculele care fac obiectul cercetării desfăşurate de Angelita Rebollo – peptide care penetrează şi interferează cu celulele. Rolul companiei
este de a transforma această descoperire ştiinţifică
într-un medicament care să poată fi utilizat pentru
a salva vieţi. „Am înfiinţat această companie pentru
ca descoperirile noastre să ajungă din laborator în
spital”, explică Angelita Rebollo. „Obiectivul nostru
este să dezvoltăm o moleculă care va ajuta foarte
mulţi oameni.”

Un fond din Franţa dedicat pentru întreprinderi derivate
(spinout) din mediul academic
PEP-Therapy a primit 1 milion de EUR, din partea
Quadrivium 1, primul fond de investiţii francez care
oferă finanțare de tip seed pentru proiecte din domeniul ştiinţelor vieţii şi din domeniul tehnologiei digitale care au fost iniţiate de – sau legate de
– douăsprezece institute de cercetare universitară
din Franţa. Acest model a fost aplicat prima dată
de universităţi din SUA, având drept consecinţă înfiinţarea unor mari companii, precum Genentech
și Lycos. În fond, o universitate câştigă adesea mai
mulţi bani dacă dezvoltă ea însăşi un produs, decât
dacă încredinţează rezultatele cercetărilor întreprinse unei mari companii, urmând ca aceasta să
dezvolte produsul. Participaţiile deţinute în întreprinderi derivate din mediul academic, de asemenea, încurajează cercetătorii să rămână în mediul
universitar în loc să accepte posturi mai bine plătite
în sectorul privat. În Europa, întreprinderi derivate

din mediul academic au apărut în Regatul Unit,
unde BEI a sprijinit o astfel de întreprindere de la
Imperial College.
În Franţa, însă, nu au existat astfel de întreprinderi
înainte. Condus de o echipă de la Seventure Partners şi finanţat de mai mulţi investitori, inclusiv Bpifrance, o filială a Caisse des Dépôts, Quadrivium a
primit o finanţare de 20 de milioane EUR în aprilie
de la Fondul European de Investiţii, furnizorul specializat în finanţare de risc pentru IMM-uri al Grupului BEI. Fiind susţinută prin garanţia de la bugetul UE
aferentă Planului de investiţii pentru Europa, investiţia FEI a ridicat finanţarea totală a Quadrivium 1 la
56 de milioane EUR. „Introducerea acestui concept în
Franţa a fost un act de curaj”, spune Philippe Tramoy,
partenerul Quadrivium care administrează portofoliul pentru ştiinţele vieţii. „Suntem unul din primele
fonduri de acest tip, aşa că toată lumea e cu ochii pe
noi, să vadă dacă merită să ne urmeze exemplul.”

Lecţii despre cultura
întreprinderilor derivate
din mediul academic
Înainte să înfiinţeze Quadrivium 1, Tramoy s-a ocupat mult de tranzacţii cu companii din SUA şi firme
din alte părţi ale Europei. La început nu era sigur că
astfel de întreprinderi vor funcţiona în Franţa. „Este
o chestiune de mentalitate sau de cultură. În lumea anglo-saxonă, pentru a evalua o companie se
au în vedere câştigurile viitoare. În Franţa, contează
ultimii trei ani de activitate”, spune acesta. „Este ca
şi cum ai studia lucrurile superficial, fără a intra în
miezul problemei.”
Acesta este de părere că atitudinea se va schimba
dacă investiţiile Quadrivium dau roade. Până acum,
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fondul a investit în 10 companii. Fiecare şi-a început
activitatea în una sau mai multe din cele 12 institute de cercetări legate de fondul Quadrivium, de la
Université Paris IV (Sorbonne) până la Institut Curie
şi ESPCI Paris.
Quadrivium 1 intenţionează să investească în
16 până la 20 de companii, deşi Tramoy are în plan
crearea unui al doilea fond. Quadrivium 1 are în vedere sprijinirea etapelor următoare de dezvoltare
a companiilor din portofoliu. Acest sprijin este important în cazul ştiinţelor vieţii, de exemplu, atunci
când este nevoie de mulţi ani pentru a aduce produsul din laborator în spital, după cum spunea Angelita Rebollo.
În prezent, PEP-Therapy începe studiile cu privire la
siguranţa produsului. Rebollo şi colegii săi nu-şi vor
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vedea produsul avizat mai devreme de eventual opt
ani, deşi va fi utilizat în spitale pentru studii clinice.
„Este un proces de durată”, explică Antoine Prestat,
biolog MBA, care este şi cofondator şi director general al PEP-Therapy. „Este foarte important să existe
un fond precum Quadrivium care înţelege procesul.”
Dimensiunea economică a cercetării ştiinţifice este
un element care nu a fost trecut cu vederea de Angelita Rebollo. La urma urmei, şi-a părăsit postul din
Madrid deoarece fondurile pentru cercetare erau
insuficiente în Spania. Înainte de a se stabili la Paris, a mai trecut şi prin Germania şi Belgia. „Investiţia
Quadrivium ne ajută să finanţăm etapele de dezvoltare”, spune aceasta. „Am avut nevoie de fonduri pentru a descoperi această moleculă – această moleculă,
care sperăm noi, va salva vieţi.” Iar viaţa nu are preţ!

Planuri mari pentru
ÎNTREPRINDERILE MICI şi MIJLOCII

Un împrumut care produce peşte
Dă-i omului un peşte şi va avea de mâncare o zi. Dar dă-i un împrumut
intermediat, cu beneficiari multipli, şi vor avea de mâncare toată viaţa şi el
şi alţii.
PP Orahovica este o societate agricolă din estul Croaţiei, care cultivă alune,
produce Riesling și creşte vite şi crapi. Pentru a transporta peştele din lacul
de 1 000 de hectare, societatea punea peştele viu în camioane speciale.
„Livram 10 tone de peşte împreună cu 10 tone de apă. După livrare,
pierdeam 10 tone de apă proaspătă”, spune Marko Rašić, preşedintele
consiliului de supraveghere. La costul economic se adaugă şi unul care
ţine de mediu, transportul a tone de apă care în final se irosea. Drept
urmare, PP Orahovica şi-a extins producţia de peşte crescând suprafaţa la
4 500 hectare şi a construit o fabrică de prelucrare a peştelui, în loc să transporte peştele viu.
„Acum putem livra peşte file, peşte congelat, o gamă largă de produse, ceea ce înseamnă
că am adăugat valoare peştelui”, explică Rašić. Această societate, care are 1 262 de angajaţi,
a primit un ajutor nerambursabil de 1,4 milioane EUR în cadrul Instrumentului de asistenţă
pentru preaderare pentru dezvoltare rurală şi un împrumut de 4,4 milioane EUR de la HBOR,
o bancă de stat croată şi intermediar BEI. În 2016, banca a aprobat suplimentarea cu 150 de
milioane EUR a împrumutului pentru HBOR, cu scopul de a fi transferat către întreprinderi de
dimensiune intermediară precum PP Orahovica. „Era o ofertă foarte atractivă, cu dobândă
mică şi perioadă de rambursare lungă”, spune Rašić. În total, BEI a finanţat HBOR cu peste
2 miliarde EUR pentru a sprijini IMM-uri şi întreprinderi de dimensiune intermediară, precum şi
proiecte din sectorul public în industrie, turism, dar şi proiecte de infrastructură mici şi medii.

Ferma
piscicolă
PP Orahovica
în estul
Croaţiei

Primii paşi încălţat
În ultimii ani, încălţămintea pentru copii a cunoscut o
dezvoltare rapidă, cuprinzând o gamă largă şi diversă de
produse din materiale sănătoase şi naturale. Pentru a aduce
această varietate de produse la Brno, Republica Cehă, Lucie
Prokešová a obţinut un împrumut sprijinit din fonduri
europene prin Komercní banka. Acordul COSME în cadrul
Mecanismului de garantare a împrumuturilor cu Komercní
banka este sprijinit prin componenta pentru IMM-uri din
Planul de investiţii pentru Europa, gestionată de FEI.
Lucie şi-a deschis magazinul Neobuto la începutul
anului 2016. Uneori vin clienţi din Slovacia şi Austria pentru
a căuta mărci noi de încălţăminte pentru copii, înainte
necunoscute pe piaţa cehă. Neobuto lucrează şi cu un
fizioterapeut pentru a-şi lărgi gama produselor şi a răspunde
unor nevoi specifice, precum piciorul plat. Lucie are în plan
deschiderea unei filiale noi în 2017 la Praga.
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INFRASTRUCTURĂ
pentru o Europă conectată
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pentru infrastructură

5 600 MW capacitate de generare de electricitate
86% electricitate obţinută din surse regenerabile
41 000 km de linii electrice noi sau modernizate
45 de milioane de contoare inteligente instalate
4 milioane de gospodării racordate la reţeaua electrică
13 milioane de locuitori ai UE care beneficiază de infrastructură urbană

şi servicii moderne



5 de milioane de locuitori ai UE care beneficiază de infrastructură
5
modernizată prin programe cofinanţate



80 de milioane de pasageri suplimentari pe infrastructura de transport
9
finanţată de BEI



0 milioane de persoane care beneficiază de servicii de sănătate
1
îmbunătățite
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120 000 de locuinţe sociale noi sau renovate la preţuri accesibile
25 de milioane de oameni care beneficiază de apă potabilă mai sigură
20 de milioane de oameni care beneficiază de canalizare îmbunătățită
1,7 milioane de oameni care se confruntă cu risc mai mic de inundaţii
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INFRASTRUCTURĂ
pentru o Europă conectată

Un oraş, multe nevoi,
un împrumut
Un singur împrumut de la BEI sprijină mai
multe proiecte din Bologna. De la renovări
de şcoli la piste de biciclete şi măsuri de
prevenire a distrugerilor provocate de
seism, împrumutul reprezintă tipul de
dezvoltare durabilă care ocupă un loc
central în Agenda urbană a UE,
care a fost lansată în 2016

E

levii de liceu din sudul Bolognei pot renunţa să
facă naveta la şcoli supraaglomerate departe
de cartierele în care locuiesc. Şcoala Via Lombardia a fost finalizată la sfârşitul anului 2016, putând primi 225 de copii care locuiesc în apropiere şi
care pot acum studia în clase mult mai mici comparativ cu cele în care învăţau înainte. În plus, clădirea
prezintă următoarele caracteristici:
• a fost construită din prefabricate, permiţând finalizarea construcţiei într-un timp mai scurt;
• face parte din clasa energetică A-plus, cu încălzire
solară şi izolaţie solidă;
• rezistentă la cutremure (în 2012, un cutremur cu
epicentrul la 36 km de Bologna a provocat moartea
a 27 de persoane din regiunea respectivă).
„Copiii vor avea condiţii mai bune, ceea ce va permite îmbunătăţirea procesului educaţional”, spune
Marika Milani, directorul serviciului de renovare urbană din Bologna. „Nu vor mai fi nevoiţi să străbată
un drum lung până la şcoală. Nu se vor mai înghesui în sălile de clasă. Suntem foarte mândri de ceea
ce am realizat.”
Milani se poate mândri cu o mulţime proiecte. Cu
un împrumut de 50 de milioane EUR de la BEI, Bologna îşi propune o serie de programe foarte variate.
La baza întregului program de 160 de milioane EUR

Vincenzo D’Aprile,
inginer urbanist
care renovează porticurile
istorice din Bologna
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Nu aveam destui bani ca să
facem toate aceste lucruri
pentru frumosul nostru oraş.
Împrumutul de la BEI a fost cu
adevărat necesar.
Marika Milani, directorul serviciului de
renovare urbană din Bologna

O şcoală nouă în Bologna,
construcţie finanţată
printr-un împrumut-cadru al BEI
se află ambiţia de a îmbunătăţi condiţiile de trai din
acest oraş şi de a-l face mai atractiv pentru întreprinderi şi pentru cei care îl vizitează – dar şi mai rezistent la cutremure şi la schimbările climatice.
„Nu aveam destui bani ca să facem toate aceste lucruri pentru frumosul nostru oraş”, spune Milani. „Împrumutul de la BEI a fost cu adevărat necesar.”
Acest tip de împrumut de la BEI, numit împrumut-cadru deoarece este folosit pentru mai multe
proiecte, este un important instrument pentru administraţiile locale care-şi doresc o durabilitate mai
mare pentru comunităţile lor. Finanţarea mai bună a
administraţiilor locale și regionale ocupă un loc central în Agenda urbană a UE, care a fost lansată oficial
la Amsterdam în mai 2016. La Bologna, împrumutul
de la BEI va sprijini:
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• renovarea de clădiri municipale, drumuri, spaţii publice şi pieţe;
• finalizarea unei piste de biciclete care înconjoară
centrul istoric al oraşului;
• restaurarea unei părţi din faimoasele porticuri medievale din Bologna pe drumul care urcă spre Sanctuarul San Luca ce domină oraşul.
S-a propus includerea porticurilor pe lista patrimoniului mondial UNESCO. „Acestea reprezintă cel mai
important simbol al oraşului Bologna, ce rămâne în
amintirea vizitatorilor”, spune Milani. „Dar nu trebuie
să ne consumăm tot timpul şi energia să facem un
proiect separat pentru restaurarea acestora. Toate
aceste proiecte diferite sunt reunite într-un singur
contract cu BEI la un preţ foarte avantajos.”

INFRASTRUCTURĂ
pentru o Europă conectată

Ilya de Marotta
la ecluzele de la Canalul Panama

Cale liberă pentru comerţ
Cele mai mari ecluze din lume
deschise cu ajutorul tehnologiei
europene
Navele uriaşe se lăsau în voia râului Scheldt, aşteptând câte cinci ore ca să-şi descarce mărfurile.
În cele din urmă intrau prin ecluza Kallo, pentru a
se îndrepta către cheiurile docurilor din regiunea
Waasland. „Ecluza era plină până la refuz”, explică
Freddy Aerts, directorul departamentului pentru
acces maritim din ministerul flamand pentru mobilitate şi lucrări publice. „De aceea aveam aceste blocaje de trafic.”
În 2016, Aerts a oferit navelor de marfă o cale
de a învinge traficul. În iunie, portul Anvers a
inaugurat cea mai mare ecluză din lume. Ecluza
Kieldrecht triplează volumul traficului către docurile din regiunea Waasland de pe malul stâng al râului
Scheldt, deschizând o a doua cale de acces pentru
nave. „Acum putem primi cele mai mari nave existente”, explică Aerts. „Acest lucru va da un puternic
impuls economiei.”
În aceeaşi lună, memorabilă pentru ecluzele gigant,
pe Canalul Panama s-a deschis o a treia rută de mega-ecluze. Atât Anvers, cât şi Panama au fost finanţate de BEI, care a contribuit cu 160,5 milioane EUR la
construcţia ecluzei Kieldrecht. Extinderea canalului
Panama, care a costat peste 5 miliarde USD, a beneficiat de 500 de milioane USD din partea BEI.

Docuri neutilizate la capacitate
Pe malul drept al râului Scheldt, Anvers dispune de
şase ecluze, între care şi marea ecluză Berendrecht,
pusă în funcţiune în 1989. Toată această infrastructură face din Anvers al doilea port ca mărime din Europa, după Rotterdam.
Pe malul stâng, docurile din regiunea Waasland au
fost prevăzute în anii '70 cu o capacitate care permitea manipularea chiar şi a celor mai mari nave existente, având pescaje de 16 m. Problema este că ecluza Kallo, veche de 30 de ani, era singura cale de acces
către regiunea Waasland şi era prea mică. Aceasta era
o problemă în calea dezvoltării oraşului Anvers. Dar
era şi o problemă de ordin strategic pentru Europa.

Până în 2050 se estimează dublarea volumului de
mărfuri transportate. Porturile trebuie să se dezvolte în acelaşi ritm. „Ecluza Kieldrecht va creşte capacitatea portului”, explică Inge Vermeersch, inginer de
la BEI care a lucrat la proiectul noii ecluze. „Ecluza va
permite portului Anvers să-şi consolideze poziţia în
Europa.” La docurile din Anvers lucrează deja 62 500
de oameni. Portul are o pondere de 4% în PIB-ul Belgiei, conform datelor băncii centrale naţionale.

Sub casca roz
De cealaltă parte a Oceanului Atlantic, Ilya Espino
de Marotta şi-a purtat casca roz cu însemnele firmei la inaugurarea noilor ecluze din Canalul Panama. Acesta este răspunsul ei pentru toţi cei care nu
credeau că o femeie poate fi inginer şef la Canalul
Panama. „Fiind femeie, unii bărbaţi au pus sub semnul întrebării numirea mea în acest post, dar mă
descurc”, explică Marotta. „Port cască roz pentru a
demonstra că şi o femeie poate face această muncă.” Chiar dacă, atât soţul, cât şi fiul ei se aflau sub
tratament împotriva cancerului pe perioada acestui proiect gigant, ea nu şi-a abandonat misiunea.
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Instrumentarul Agendei urbane a UE

Pula, Croaţia
40 mil. EUR pentru reconstrucţia, extinderea şi reabilitarea
infrastructurii învechite a spitalului general din Pula, singurul
spital public din Peninsula Istria

Helsinki, Finlanda

Belgia/Franţa

180 mil. EUR pentru înlocuirea
tramvaielor, extinderea activităţii de service pentru tramvaie
şi modernizarea reţelei pentru
a putea oferi servicii de calitate
superioară şi mai fiabile

46 mil. EUR capitaluri proprii pentru un fond care foloseşte tehnici
inovatoare pentru a decontamina
terenuri dezafectate poluate
(a se vedea detalii despre fondurile
Ginkgo la pagina 34)

SĂRĂCIA URBANĂ

MOBILITATE URBANĂ

ECONOMIA CIRCULARĂ

ADAPTARE LA
SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Belgia

Lisabona, Portugalia

200 mil. EUR pentru sprijinirea
politicilor climatice şi
economiei circulare în Belgia
cu Belfius Bank

250 mil. EUR pentru modernizarea infrastructurii de canalizare cu scopul de a reduce
pagubele produse de inundaţii
şi alte infrastructuri, precum
locuinţele sociale (a se vedea
detalii la pagina 37)
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EXPLOATAREA DURABILĂ A TERENURILOR ŞI SOLUŢII BAZATE PE NATURĂ

TRANZIŢIA DIGITALĂ

12 oraşe din Regatul Unit,
între care Londra, Manchester,
Liverpool şi Glasgow
25 mil. EUR pentru Hyperoptic,
care instalează reţele în bandă
largă în interiorul clădirilor înalte

INFRASTRUCTURĂ
pentru o Europă conectată

Peste 70% dintre europeni trăiesc în zone urbane, iar 55% din investiţiile
publice se fac de către administrațiile regionale sau locale. BEI îşi extinde
împrumuturile în domeniul proiectelor urbane cu risc mai mare în cadrul
Planului de investiţii pentru Europa. În 2016, UE şi-a finalizat Agenda
urbană, care cuprinde o secţiune întreagă cu privire la rolul care îi revine BEI
pentru ca aceasta să fie pusă în aplicare.

Silezia Superioară, Polonia
329 mil. EUR pentru regenerare în 10 foste oraşe miniere
şi metalurgice
LOCURI DE MUNCĂ ŞI COMPETENŢE
ÎN ECONOMIA LOCALĂ

Renania de Nord-Westfalia,
Germania
100 mil. EUR pentru centre de
cazare pentru solicitanţi de azil
INCLUZIUNEA MIGRANŢILOR
ŞI A REFUGIAŢILOR

Irlanda de Nord, Regatul Unit
166 mil. EUR pentru modernizarea
şi construcţia de locuinţe sociale,
eficiente din punct de vedere energetic
CONSTRUCŢIA DE LOCUINŢE

TRANZIŢIA ENERGETICĂ
ACHIZIŢII PUBLICE INOVATOARE
ŞI RESPONSABILE

Baden-Württemberg,
Germania
825 mil. EUR către land pentru
finanţarea trenurilor, cu scopul de
a le da în leasing unui număr mai
mare de operatori feroviari mai
mici, pentru a creşte concurenţa,
în felul acesta reducându-se
cheltuielile cu transportul public

CALITATEA AERULUI

Luxemburg

Paris, Franţa

2 mil. EUR în cadrul Programului
de asistenţă europeană pentru
energie locală pentru asistenţă
tehnică în vederea sprijinirii
unor investiții de 45 mil. EUR
ale Fondului european pentru
eficienţă energetică, ce susţine
proiectele mici de eficienţă
energetică din UE

1 mld. EUR pentru construcţia
primului tronson din Grand
Paris Express, o reţea de metrou
automatizată. La finalizare, acest
tronson de 33 km va ajunge la
22 de localități din sudul Parisului,
deservind mai mult de un milion
de locuitori. Ca alternativă la
utilizarea automobilelor, aceasta
va reduce poluarea aerului
2016
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Reconstrucţie după inundații
pentru un partener nou
Georgia se reface şi îşi pune
la punct infrastructura pentru
a-şi îmbunătăţi schimburile
comerciale
Într-o noapte din iunie 2015, Ilia Darchiashvili se
deplasa cu autoturismul pe o ploaie torenţială prin
centrul orașului Tbilisi. Circulaţia se desfăşura anevoios pe autostrada Chabua Amirejibi pe măsură ce se apropia de unul din podurile peste Vere,
un afluent al râului principal care străbate oraşul,
Mtkvari. Darchiashvili îşi întoarce Toyota spre altă
intersecție unde circulaţia nu este întreruptă, ajunge acasă şi se duce la culcare. „N-a fost decât o ploaie torenţială şi un ambuteiaj. Nimeni nu ar fi crezut
că se va mai întâmpla ceva”, îşi aminteşte acesta.

capitalei Georgiei. 19 oameni şi-au pierdut viaţa, iar
22 000 din cei 1,1 milioane de locuitori ai orașului
Tbilisi au rămas fără curent electric. Hipopotamii şi
jaguarii au scăpat de la grădina zoologică rătăcind
pe străzile oraşului. Un om a fost sfâşiat de un tigru.
Darchiashvili, care la vremea aceea era directorul
Fondului georgian de dezvoltare destinat autorităţilor locale, s-a mobilizat împreună cu funcţionari
din cadrul primăriei oraşului Tbilisi şi reprezentanţi
ai administraţiilor publice pentru a oferi ajutor victimelor dezastrului. „Primul nostru obiectiv era ca
oamenii să fie în siguranţă”, explică actualul ministru adjunct pentru dezvoltare regională şi infrastructură, în vârstă de 35 de ani. „Apoi, singurul
obiectiv pe care ne-am axat a fost să începem reconstrucţia. În paralel, am încercat să găsim surse
suplimentare de finanţare.”

„Dar iată că s-a întâmplat.”
Până s-a trezit Darchiashvili, un milion de metri
cubi de noroi a ajuns în râul Vere, formând baraje în
două locuri. Râul a ieşit din albie, inundând centrul
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Fără alunecări de teren
Printre cei care au reacţionat cel mai rapid a fost
BEI, care în ultimii ani şi-a intensificat activitatea de

INFRASTRUCTURĂ
pentru o Europă conectată

Hipopotam scăpat
de la grădina zoologică
din Tbilisi după inundaţii
investiţii în Georgia. Când ştirea despre catastrofă a ajuns la
funcţionarii băncii din Luxemburg, responsabilul de credite din
echipa serviciului Sector public care se ocupa de Georgia concepea deja o altă operaţiune pentru modernizarea infrastructurii locale a ţării. Echipa a creat rapid o a doua linie de finanţare
pentru a înlătura pagubele produse de dezastrul natural. Săptămâna următoare, funcţionari din cadrul băncii au ajuns la Tbilisi pentru a pune la punct detaliile operaţiunii. Au găsit un oraş
paralizat de inundaţii şi alunecări de teren. „Podurile şi drumurile s-au prăbuşit”, îşi aminteşte Georgia Koutsiana, responsabilul de credite care răspundea de operaţiunile BEI în sectorul
public din Georgia. „Viaţa oraşului era complet perturbată.”
Rezultatul a fost un împrumut de 100 mil. EUR în februarie
2016 format din două componente:
• 50 mil. EUR pentru reconstrucţie de urgenţă în urma
inundaţiilor
• 50 mil. EUR pentru infrastructuri municipale şi turistice
Majoritatea împrumuturilor BEI acoperă cel mult jumătate
din costul unui proiect. Banca încearcă astfel să mobilizeze
şi alţi investitori, să-și extindă la maximum acoperirea și să
acorde un aviz favorabil investiţiei. În cazul liniei de credit
pentru reconstrucţie de urgenţă oferită Georgiei, BEI a suportat în totalitate costul operaţiunii, întrucât aceasta răspundea unui dezastru natural.
Intervenţia BEI a avut un impact considerabil în zonă, în cursul
reconstrucţiei Georgiei. „Fiecare cetăţean din capitala noastră
a fost direct afectat de inundaţie”, explică ministrul Darchiashvili. „Fondurile de urgenţă de la BEI au permis reconstrucţia
drumurilor şi a infrastructurilor. Ele servesc în egală măsură la
atenuarea riscurilor în cazul unui nou dezastru în viitor.”
Banca finanţează, de asemenea, un tronson important al autostrăzii est-vest din Georgia între graniţa cu Azerbaidjan, la
est, şi Batumi, portul georgian de la Marea Neagră. „Această
autostradă va constitui un segment important dintr-un nou
«drum al mătăsii»”, explică Koutsiana de la BEI. Un împrumut
de 50 mil. EUR contractat în 2016 va permite să se renoveze
podurile, tunelele şi zidurile de sprijin situate pe această arteră vitală pentru comerţul regional şi internaţional.

Kiev noaptea

Banca UE îşi respectă partea sa
din angajamentul Europei faţă
de Ucraina
BEI şi-a lansat Acţiunea specială pentru
Ucraina în 2014 cu scopul de a-i oferi
finanţare în valoare de 3 mld. EUR pentru
infrastructură, dezvoltarea sectorului
privat şi politici climatice până la sfârşitul
anului 2016. Acţiunea s-a desfăşurat în
paralel cu Acordul de asociere al UE cu
această ţară. În decembrie, banca şi-a
respectat angajamentul. Împrumuturile BEI
fac parte din suma de 11 mld. EUR în sprijinul
Ucrainei din partea Uniunii Europene.
Proiectele sunt destinate
să-şi arate rezultatele concrete în rândul
oamenilor obişnuiţi. Să luăm de exemplu,
împrumutul de 120 mil. EUR pentru eficienţă
energetică în universităţile ucrainene. Acesta
reduce impactul clădirilor asupra mediului,
îmbunătăţeşte condiţiile de cazare şi reduce
cheltuielile. Un alt exemplu este împrumutul
BEI de 200 mil. EUR pentru modernizarea
transportului public din
20 de localități din Ucraina, incluzând
înnoirea parcului de autobuze, tramvaie,
vagoane de metrou şi troleibuze, contribuind
astfel la trecerea de la transportul pe bază
de combustibil la transportul cu tracţiune
electrică. Costul proiectului ar trebui să se
amortizeze prin economiile de energie,
îmbunătăţirea calităţii vieţii clienţilor, dar şi
un impact pozitiv asupra mediului.
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CLIMĂ şi MEDIU
pentru viitorul fiecăruia
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pentru mediu
incluzând următoarele
domenii: biodiversitate, aer
curat, apă curată, siguranţa
transportului, energia
din surse regenerabile şi
eficienţa energetică.

Bruno Farber,
directorul fondurilor Ginkgo
pe şantierul Mont-Saint-Guibert

Banca se angajează ca împrumuturile împotriva schimbărilor climatice
să reprezinte mai mult de 25% din creditarea totală în toate domeniile sale
de politici publice
În 2016, BEI a finanțat acțiuni împotriva schimbărilor climatice în valoare de 19,6 mld. EUR
Această sumă reprezintă 26,3% din totalul finanțărilor







Eficiență energetică 3,6 mld. EUR

Energie din surse regenerabile 3,9 mld. EUR


Transport ecologic și cu emisii reduse de carbon, aproape 8 mld. EUR

Cercetare, dezvoltare și inovare 1,8 mld. EUR



Atenuarea schimbărilor climatice, împăduriri, deșeuri, ape uzate și alte sectoare 1,1 mld. EUR
Adaptare la schimbările climatice 1,2 mld. EUR
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Răspunsul ecologic
la extinderea urbană
Un fond inovator se ocupă de vechile platforme industriale
şi le transformă în zone unde se poate locui şi munci
Fonduri pentru decontaminare

A

ntreprenori, utilaje pentru terasament şi excavatoare vor începe în aprilie construcţia a
300 de apartamente şi case pe terenul ocupat
anterior de o fabrică de celuloză din secolul al XIXlea în Mont-Saint-Guibert, la sud-est de Bruxelles. La
scurt timp, vor apărea clădiri pe locul unde se află o
turnătorie dezafectată în suburbia pariziană Choisyle-Roi şi apoi în centrul oraşului Lyon, pe terenul fostei fabrici de maşini de spălat Brandt.
Ceea ce au în comun aceste proiecte este în faptul că terenul ar fi rămas nefolosit dacă nu ar fi fost
decontaminat şi reamenajat prin intermediul unui
fond de investiţii revoluţionar care foloseşte cele
mai noi tehnici în materie de mediu pentru a elimina substanţele toxice lăsate în urmă de fostele
platforme industriale. Acest tip de decontaminare
este important pentru viitorul oraşelor din Europa,
care dispune de 3,5 milioane de situri industriale
dezafectate. Pentru a combate extinderea urbană,
oraşele trebuie să reabiliteze vechile platforme industriale şi să le transforme în zone sigure pentru
locuit. „La fiecare zece ani, Franţa pierde echivalentul unui departament din cauza extinderii urbane”,
explică Bruno Farber, director general la fondul de
decontaminare Ginkgo Advisor. „Soluţia constă în
construirea oraşului peste cel existent.”

Fondul Ginkgo condus de Farber a mobilizat 80 mil.
EUR pentru şapte proiecte de decontaminare şi reabilitare în Belgia şi Franţa, toate în curs de decontaminare, pentru a permite construcţia până la sfârşitul anului 2018. BEI a investit 15,6 mil. EUR în acest
fond. Succesul fondului Ginkgo l-a impulsionat pe
Farber să înceapă mobilizarea de fonduri pentru
Ginkgo II, care îşi va extinde operaţiunile şi în Regatul Unit, Luxemburg şi Spain.
Responsabilii cu investiţiile din cadrul BEI s-au arătat şi ei interesaţi de acest demers. Dar, fără garanţia de la bugetul UE aferentă Planului de investiţii
pentru Europa, BEI nu ar fi reuşit să investească atât
de mult în Ginkgo II. Garanţia a fost creată pentru
a accelera investiţiile în proiecte inovatoare. BEI o
foloseşte pentru a face investiţii pe care altfel le-ar
fi realizat într-un mod diferit. Aceasta înseamnă, de
exemplu, să aibă participaţii mai mari sau să accelereze investiţiile.
Ginkgo II se încadrează fără îndoială în cerinţele
Planului de investiţii. James Ranaivoson, consilierul
administrativ de la serviciul Schimbări climatice şi
mediu din cadrul BEI, care s-a ocupat de tranzacţiile cu Ginkgo, a recunoscut că activitatea Ginkgo I
s-a desfăşurat fără incidente. Datorită garanţiei de la
bugetul UE, acesta a putut să investească în cel deal doilea fond mai rapid şi mai mult decât ar fi putut
să o facă în absenţa ei. În februarie, banca a angajat 30 mil. EUR în Ginkgo II. „Deja putem vedea cât
de bine funcţionează Ginkgo I”, spune Ranaivoson.
„Este foarte important să continuăm să susţinem de
îndată investiţiile vizate de Ginkgo cu cel de-al doilea fond. Planul de investiţii pentru Europa este cel
care ne permite accelerarea.”

2016

Raport de activitate

35

Planul de investiţii –
piatră de temelie
Implicarea BEI a fost determinantă pentru a convinge alţi investitori să-şi plaseze banii în primul
fond Ginkgo. Lucrurile stau la fel şi în cazul Ginkgo
II. „Trebuie evidenţiat rolul BEI”, spune domnul Farber. „Prin prezenţa sa în calitate de investitor cheie, BEI a arătat altor instituţii că au fost întreprinse
toate acţiunile pe care le presupune un proces de
diligenţă şi că fondul anterior a fost bine gestionat
într-un context economic dificil”.
Datorită garanţiei de la bugetul UE care a permis
BEI să aloce mai multe fonduri, alături de Caisse des
Dépôts (fiecare deţine câte un sfert din Ginkgo II),
Farber a reuşit să-şi atingă ţinta de finanțare de 140
de milioane EUR mult mai repede, alţi investitori
prinzând curaj să se implice într-un proiect susţinut
de aceşti investitori importanţi.

extrase şi aruncate în altă parte sau chiar îngropate
sub imense plăci de beton. Nici una din aceste tehnici nu este o soluţie reală pentru poluare. Ginkgo
are o abordare mai durabilă, prin faptul că materialele contaminate sunt tratate la faţa locului până când
pot fi eventual reutilizate în noul proiect.
Ginkgo II îşi va exporta aceste competenţe tehnice în ţări precum Regatul Unit, unde, în momentul de faţă nu există nici un fond de decontaminare care să atragă investiţii în acest sector. Farber
are în vedere situri din Leeds, Bristol şi Glasgow şi
foste oţelării din Luxemburg, precum şi proiecte
în Barcelona. „Pentru viitorul Europei este important ca această tehnologie să fie promovată”, susţine Martin Berg, responsabil de investiţii din cadrul
BEI, care s-a ocupat de operaţiunea Ginkgo. „Planul
de investiţii pentru Europa ne permite să facem mai
mult şi să acţionăm mai rapid.”

Depoluare fără frontiere
Cu Ginkgo II, Farber îşi propune să încheie parteneriate cu dezvoltatori şi urbanişti din alte ţări. Până
la 30% din noul fond va fi investit în afara graniţelor Belgiei şi Franţei, ţări pe care s-a axat la început
fondul Ginkgo.
Există surprinzător de puţine companii active în domeniul decontaminării şi reamenajării siturilor industriale. Cel mai adesea, materialele contaminate sunt
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Pentru viitorul Europei
este important ca această
tehnologie să fie promovată.
Martin Berg, responsabil de investiţii EIB

CLIMĂ şi MEDIU
pentru viitorul fiecăruia

Lisabona – un oraş mai bun
pentru familii şi întreprinderi
Confruntată cu inundaţii,
o populaţie în scădere şi
o infrastructură depăşită,
Lisabona îşi transformă
mediul urban

P

opulaţia Lisabonei a scăzut continuu începând
din anii '60. Locuitorii oraşului îşi caută locuinţe
mai accesibile în suburbii, lăsând în urmă multe zone cu infrastructură depăşită. Numărul populaţiei care locuieşte în oraş a scăzut de la aproximativ
800 000 în anii '60 la 513 000 de locuitori, în prezent.
Dar primarul oraşului, Fernando Medina, avea o viziune care nu se limita la rezolvarea în mod separat
a fiecărei probleme. Obiectivul său era acela de „a
schimba modul de trai al locuitorilor oraşului.” Medina era convins că Lisabona putea să redevină un oraş
în care oamenii să dorească să locuiască şi să muncească şi, totodată, un loc atractiv pentru turişti.
Medina avea însă nevoie de tipul de finanţare potrivit pentru proiectele de infrastructură pe termen
lung pe care le avea în minte. După criza financiară, băncile portugheze s-au aflat în imposibilitatea
de a finanţa proiecte de infrastructură pe termen
lung. Această lacună de pe piaţă a însemnat și că
BEI se putea folosi de garanţia de la bugetul UE și
de propriile sale fonduri în cadrul Planului de investiţii pentru Europa ca să facă din Lisabona primul
oraş care să primească sprijin direct în cadrul acestui plan. Lisabona a primit un împrumut de 250 mil.
EUR pe o perioadă de 30 de ani.
Mai multe cartiere ale Lisabonei, inclusiv o serie de zone din centrul istoric al oraşului, sunt astăzi expuse periodic la inundaţii. În 2014, două
inundaţii majore produse la interval de câteva

săptămâni au atras atenţia asupra necesităţii de
adaptare la efectele schimbărilor climatice. Proiectul susţinut de BEI va include renovarea sistemului
de canalizare şi construirea a două noi tunele de
drenaj. În viitor, ploile torenţiale cu care Lisabona
s-a obişnuit deja nu ar trebui să mai producă inundaţii majore.
Fondurile BEI vor finanţa şi renovarea locuinţelor
sociale existente, precum şi construcţia de locuinţe noi, care vor beneficia de măsuri de eficienţă
energetică pentru a atenua impactul schimbărilor
climatice. Împrumutul acoperă, de asemenea, măsuri de îmbunătăţire a mobilităţii urbane şi care
permit introducerea inovaţiilor de tip „oraş inteligent”, precum şi construirea de pieţe, parcuri, unități de pompieri, facilităţi culturale şi şcoli.
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Trei strategii de reducere a
riscurilor
Cum atrage BEI bani de la investitori privaţi pentru finanțarea
combaterii schimbărilor climatice împreună cu fonduri publice

P

arcul eolian de la Langmarken, Suedia, nu va
fi ca alte parcuri eoliene. Nu din cauza turbinelor – fabricate de firma daneză Vestas, care
vor arăta la fel ca oricare altele la finalizarea construcţiei. Ceea ce face ca acest parc eolian terestru
de 23 MW să se deosebească de altele este caracterul inovator al a finanţării.
BEI deţine o participaţie de 40 mil. EUR în Mirova
Eurofideme 3 din 2014. În martie 2016, după ce
fondul francez a investit în Langmarken, BEI a realizat o coinvestiţie susţinută de garanţia de la bugetul UE aferentă Planului de investiţii pentru Europa.
BEI a investit 16 mil. EUR direct în parcul eolian, astfel că Mirova şi banca deţin împreună 90%. Este un
pas important – în general, BEI nu deţine participaţii. Prin partajarea riscurilor, BEI urmăreşte să atragă
finanţare privată pentru proiecte climatice.
În acest sens, BEI aplică trei strategii principale:
• Coinvestiţii, precum Langmarken, care permit administratorilor de fonduri private să investească în
proiecte mai mari decât dacă ar acţiona pe cont
propriu.
• Operaţiuni cu o structură în care riscurile sunt
repartizate pe mai multe niveluri, în care fondurile publice îşi asumă o parte mai mare a riscului
într-un proiect, ceea ce face proiectul mai atractiv
pentru investitorii privaţi. Astfel a procedat BEI cu
investiţia sa de 50 mil. EUR în Green for Growth,
un fond de 368 mil. EUR, care susţine sursele regenerabile de energie şi eficienţa energetică în
Balcanii de Vest şi Turcia. Reducerea emisiilor de
CO2 în activitatea sa echivalează cu 1,9 milioane
de zboruri de pasageri pe ruta Frankfurt – Londra. În 2016, BEI a acceptat să investească încă
25 mil. EUR pentru a sprijini proiecte în Orientul
Mijlociu şi Africa de Nord.
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Parcul eolian
de la Langmarken

• Contribuţia indirectă este un termen pe care
banca îl foloseşte pentru operaţiuni în care prezenţa BEI demonstrează că un proiect a fost analizat în detaliu. Acest fapt poate fi determinant
pentru investitorii atraşi de o operaţiune, dar care
nu dispun de resursele sau de experienţa BEI în
domeniul infrastructurii. Este cazul primei centrale solare fotovoltaice la scară industrială din Senegal. Finalizată în februarie 2016, Senergy este prima investiţie realizată de Meridiam Infrastructure
Africa Fund, în care BEI a investit 30 de milioane
EUR. BEI a avut un rol preponderent în punerea
la punct la nivelul fondului a unui sistem de management social și de mediu, care a contribuit la
atragerea unor companii de asigurări, fonduri de
pensii şi a unui fond suveran de investiţii.
Planul de investiţii pentru Europa joacă un rol în
toate aceste acţiuni. Până în prezent, BEI a aprobat aproape 1 mld. EUR de investiţii pentru politici climatice în fonduri susţinute cu garanţia de la
bugetul UE.

CLIMĂ şi MEDIU
pentru viitorul fiecăruia

Parc fotovoltaic
construit de Catalyst
în deşertul iordanian

Reglementările inteligente ale guvernului iordanian ajută
un fond inovator pentru energie din surse regenerabile
Când Gazoductul arab a fost afectat prima dată de explozii în Egipt în timpul „Primăverii arabe”, Iordania
a fost nevoită să folosească păcură grea şi motorină importate, ceea ce a determinat creşterea costului
electricităţii. Între timp, Iordania a fost asaltată de un val de refugiaţi din Siria, resursele sociale şi
economice devenind insuficiente. Soluţia Iordaniei: o reglementare inovatoare numită „transmiterea”
energiei electrice („wheeling”). Iată cum funcţionează acest proces. Dacă vă montaţi panouri solare pe
casă, aveţi posibilitatea să „injectaţi” energia produsă în reţeaua de distribuţie, compensându-vă factura
de energie electrică. Chiar dacă nu vă puteţi monta panouri solare pe acoperişul casei, reglementarea
privind transmiterea energiei electrice vă permite să le montaţi în altă parte, să alimentaţi reţeaua
cu energie și, totodată, să vă compensaţi propriul consum. Această reglementare a atras Fondul
mondial pentru eficienţă energetică şi energii regenerabile, administrat de BEI, să investească în 2016
în fondul Catalyst MENA Clean Energy Fund. „Iordania este o economie deschisă şi modernă”, afirmă
Mónica Arévalo, directorul general de investiţii al fondului. „Fondul a devenit tot mai interesant pentru
investitorii din sectorul privat.” Catalyst va înfiinţa cinci centrale solare în Iordania pentru operatorul de
telecomunicaţii Orange împreună cu dezvoltatorul francez în domeniul energiei din surse regenerabile,
Neoen, fiecare din aceste centrale fiind situată la mulți kilometri distanţă de locul în care se vor utiliza cei
30 MW de energie. Catalyst a obţinut deja un al doilea contract de la un mare grup din domeniul hotelier.
„Pentru transmiterea de energie, se poate folosi teren mai ieftin, teren care dispune de condiţii mai bune,
de pildă, mai mult soare”, afirmă Ennis Rimawi, director general la Catalyst.

Dezvoltarea durabilă, o prioritate
în domeniul transporturilor
Odată cu creşterea rapidă a populaţiei urbane,
infrastructura de transport poate să devină
supraaglomerată şi nesigură, iar poluarea atmosferică
creşte. Metroul din Lucknow va combate aceste efecte
prin creşterea de la 10% la 27% a ponderii persoanelor
care utilizează mijloacele de transport public.
Împrumutul BEI de 450 mil. EUR pentru primii 23 km
din această linie este cel mai mare împrumut acordat
vreodată Indiei de către bancă. Linia va deservi 22 de
staţii şi 100 de milioane de pasageri anual.
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împrumuturi în afara UE

Ţările candidate sau potenţial candidate și AELS 3,35 mld. EUR
Vecinătatea estică 1,65 mld. EUR

Ţările mediteraneene 1,63 mld. EUR

Africa, zona Caraibilor și Pacific 0,77 mld. EUR
Asia şi America Latină 0,98 mld. EUR

Locuri de muncă
pentru a construi un continent
Investiţiile în Africa înseamnă locuri de muncă,
pentru ca oamenii să nu mai fie nevoiţi să plece de acasă

T
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imp de 14 ani, Michel Lo a muncit departe de
casă într-un mic sat pe malul fluviului Senegal,
în apropiere de Saint-Louis, la graniţa de nord
a Senegalului. Nu-şi permitea să vină acasă decât o
dată pe an.

Lo, 38 de ani, este angajat ca maistru în cadrul noului proiect, excavând canale de irigaţie pentru orezării. „Acum mă pot întoarce acasă în fiecare zi, să
stau cu familia”, explică el. „Datorită acestei societăţi, pot locui cu familia.”

Situaţia s-a schimbat în 2016, când Compagnie Agricole de Saint-Louis a început irigarea terenului arabil în apropiere de satul lui. Obiectivul acesteia este
să producă 65 000 de tone de orez anual, pentru a
răspunde unor cerinţe importante în materie de securitate alimentară în Senegal. Totodată, societatea
va asigura locuri de muncă pentru sute de localnici,
care altfel ar fi fost nevoiţi să se mute în capitala Dakar, aflată la 320 km, sau chiar să emigreze în Europa.

La nivelul întregului continent african, circa 15 milioane de persoane şi-au părăsit căminele pentru a-şi
găsi de lucru departe, în Europa, în Golf sau pe continentul american. BEI investeşte în proiecte destinate să-i ajute pe cei care sosesc în Europa ca emigranţi. Dar banca UE finanţează şi întreprinderi din
Africa, creând locuri de muncă care permit muncitorilor să rămână acasă împreună cu familiile. Proiecte, precum ferma de orez de la Saint-Louis, care a
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Oricât ajutor se acordă, în cele din
urmă esenţial este să crească venitul
disponibil al muncitorilor din ţările noastre.
Patrice Backer, AFIG, Senegal

Muncitori la orezărie, în apropiere de
Saint-Louis, Senegal

2016
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beneficiat de un împrumut BEI de 15,7 mil. EUR,
construieşte viitorul Africii, prin înfiinţarea de societăţi private viabile.

Dezvoltare înseamnă investiţii,
nu doar ajutor
„În Africa, dezvoltarea este în general văzută prin prisma ajutorului – o noţiune, conform căreia, pentru a-şi
îmbunătăţi situaţia, ţările africane au nevoie de această injecţie de capital prin guverne şi ONG-uri, în principal străine”, explică Patrice Backer, administrator de
fond de origine congoleză și care lucrează în Senegal.
„Considerăm investiţia de capital privat ca un alt aspect al dezvoltării, absolut esenţial. Dar, oricât ajutor
se acordă, în cele din urmă esenţial este să crească venitul disponibil al muncitorilor din ţările noastre.”
Backer este director operaţional la Advanced
Finance & Investment Group, care a atras o investiţie de
15,6 mil. EUR de la BEI în 2008. Investiţiile firmei au dat
roade, astfel că BEI a aprobat o nouă tranzacţie de 18
mil. EUR cu AFIG în iulie 2016. Una din societăţile africane în care a investit AFIG este Senbus Industries. Înfiinţată în 2001 în Senegal, Senbus a avut drept obiectiv
crearea unui sector auto la nivel naţional. Societatea a
primit un împrumut de 3,4 mil. EUR de la AFIG.
Pape Mbodji are 35 de ani. Poartă cască şi salopetă
albastră şi conduce o echipă de 20 de oameni la linia
de asamblare de la Senbus. Mbodji îşi câştigă pâinea
în oraşul în care s-a născut. Are un sentiment de satisfacţie faţă de rolul pe care îl joacă pentru viitorul
economic la Senegalului.
„Îmi iubesc profesia”, afirmă el. „Am posibilitatea să lucrez în Senegal cu cea mai bună întreprindere în domeniul asamblării de autobuze. E o mare plăcere. În
plus, contribui foarte mult la dezvoltarea ţării noastre.”

Alternativă la migraţie
În provincia kenyană Rift Valley, muncitorii de la
Migotiyo Plantations cultivă şi prelucrează sisalul,
din care se extrag fibre pentru covoare şi acoperişuri. Pe câmp, bărbaţii şi femeile plivesc şirurile
lungi de sisal în soarele arzător, îndepărtând
buruienile dintre plantele cu frunze ascuţite, care
le ajung până la genunchi. Este o muncă istovitoare, dar le permite oamenilor să evite nesiguranţa şi
pericolele vieţii de emigrant.
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Pape Mbodji, maistru la
fabrica Senbus din Senegal

Ferma a beneficiat de sprijin BEI printr-un împrumut de 2,3 mil. EUR intermediat de banca locală
NIC. Ferma produce lunar 100 de tone de fibre, care
sunt exportate în ţările arabe şi Nigeria. Fiecare
tonă aduce un profit de 2 000 USD, spune directorul plantaţiei, Peter Gashoka, în vârstă de 34 de ani.
„Este un proiect foarte profitabil.”
În ciuda condiţiilor grele, Samuel Gruto este mulţumit de locul său de muncă. „Dacă nu ar exista ferma”, spune un tânăr dintr-un sat din apropiere, „ar
trebui să mă duc în altă parte, la Nairobi sau în străinătate. M-aş duce în Europa.”

Actor GLOBAL

Doctor Sharon Ogimda
o consultă pe Rose Kagali,
care este însărcinată

O promisiune respectată
Kibuga Karithi respectă o promisiune făcută
soţiei sale când aceasta era pe patul de moarte, de a asigura
servicii de sănătate accesibile într-o regiune a Kenyei

S

oţia lui Kibuga Karithi a murit de cancer în urmă
cu trei ani, fiind diagnosticată prea târziu. Acesta i-a promis că va aduce aparatură medicală în
Kenya, pentru ca pacienţii ca ea să nu mai fie nevoiţi
să facă economii pentru a merge în India să se trateze. Karithi a studiat metoda prin care spitalele indiene
asigurau servicii de sănătate pacienţilor cu venituri
relativ modeste, la un preţ de patru ori mai mic decât
preţul din Kenya pentru aceleaşi tratamente. A găsit
acolo un model pe care încearcă să-l aplice în Kenya,
în calitate de director general al unui spital recent renovat şi extins din Kaimosi, în vestul Kenyei. Spitalul
ocupă o nișă între spitalele de stat subfinanţate şi clinicile din Nairobi, care sunt atât de scumpe încât nu
sunt accesibile decât celor mai bogaţi kenyeni.

situat la 340 km depărtare. „Datorită serviciilor moderne oferite, spitalul va putea să trateze aproape
toate cazurile, nemaitrebuind să trimită pacienţii la
clinici situate la distanţă mare”, explică Dr. Sharon
Ogimda, unul din medicii de la spitalul Jumuia. „Este
o iniţiativă bună, care va ajuta o mulţime de oameni
din regiune.”

Primul spital construit aici a fost în urmă 110 ani, deservind vestul Kenyei şi o parte din Uganda şi Tanzania. A devenit spital de stat în 1967. Când a fost
preluat de Consiliul Naţional al Bisericilor în urmă cu
doi ani, spitalul era într-o stare „deplorabilă”, explică
Karithi.

Întrucât la băncile comerciale kenyene dobânzile
erau instabile, Karithi a încercat să obţină finanţare de
la BEI prin intermediul unei bănci de dezvoltare regională, cu sediul la Nairobi. În plus, împrumutul de la
BEI era pe termen mai lung decât cele oferite de băncile locale. „Finanţarea de la BEI era extrem de flexibilă,” explică acesta. „Cel mai important este faptul că
ne-au sprijinit de îndată ce am reuşit să explicăm ce
dorim să facem.”

Pentru orice vătămare sau boală mai gravă, pacienţii
din regiune erau nevoiţi să se deplaseze la Nairobi,

Spitalul a avut parte de pacienţi chiar din ziua deschiderii, în octombrie. Rose Kagali a venit dintr-un mic
sat, prezentându-se cu contracţii timpurii. Dr. Ogimda
a constatat că Rose nu urma să nască, ajutând-o să
se odihnească în ambulatoriu. „Este cel mai bun spital pe care îl avem acum aproape de noi,” spune Rose.
„Oamenii sunt foarte mulţumiţi.”

2016
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MICROFINANŢARE
Facilităţile de microfinanţare
ale BEI şi asistenţa tehnică
au adus

300


EU R

mil.

pentru mai mult de 1,5 milioane de beneficiari.

Cu sprijinul Comisiei Europene şi al statelor membre ale UE, banca a
creat facilităţi dedicate pentru Africa, zona Caraibilor și Pacific, precum
şi pentru vecinătatea sudică a UE. În 2016, Consiliul de administraţie al
băncii a aprobat trei noi facilităţi:
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F
acilitatea de finanţare pentru micii proprietari din Africa, zona Caraibilor
și Pacific 60 mil. EUR
Facilitatea de microfinanţare pentru Africa de Vest 50 mil. EUR

Facilitatea de microfinanţare pentru vecinătatea sudică 75 mil. EUR
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Phyllis Muthoni
în magazinul ei din Nairobi

„Sunt fericită, foarte, foarte fericită”
Microcreditele conferă forţă întreprinderilor africane
şi schimbă viaţa oamenilor

S

trăduța din centrul oraşului Nairobi freamătă de vânzători, vehicule de marfă şi tarabe cu
mâncare. În piaţa acoperită, magazinele sunt
pline până la tavan cu tot felul de mărfuri, tuburi
de spray, recipiente multicolore, vase, conserve şi
îmbrăcăminte. Într-un butic de cosmetice, Phyllis
Muthoni ia nişte geluri de păr şi creme de faţă de
pe raft, dând sfaturi unei cliente. Locul este atât de
aglomerat încât ai crede că se găsesc de toate din
abundenţă.

Lucrurile nu stau chiar aşa. În Kenya e greu să găseşti finanţare. Phyllis a avut noroc. A apelat la Faulu
Microfinance Bank, care i-a dat un împrumut cu
puţin peste 10 000 EUR ca să-şi amenajeze magazinul, Jophy Cosmetics. „De când am luat împrumutul, situaţia s-a îmbunătăţit mult,” explică ea. „Profitul a crescut semnificativ. Încasările au crescut.
Câştigăm bine.”
Faulu este una din instituţiile de microfinanţare
locale sprijinite de BEI. Investiţiile băncii UE în
microfinanţarea africană au un impact substanţial asupra vieţii unor oameni ca Phyllis. Doar în
Africa de Est, BEI colaborează cu 11 instituţii de
microfinanţare din Kenya, Tanzania, Uganda şi
Rwanda, care acordă împrumuturi de 125 mil.
EUR unui număr de 278 270 de beneficiari finali,
din care 42% femei şi 29% tineri. Împrumuturi în

medie de 5 276 EUR au susţinut sau creat peste
874 000 locuri de muncă.
„Sunt foarte fericită – foarte, foarte fericită, când
văd că afacerea merge,” explică Phyllis, în vârstă de
30 de ani, care are doi angajaţi. „Fără acest împrumut mi-ar fi fost foarte greu. Nu eram unde sunt azi
dacă nu aş fi primit împrumutul de la Faulu.”
Pe continentul african, facilităţile de microfinanţare
ale BEI totalizează 270 mil. EUR, de care au beneficiat
aproape 1,5 milioane de persoane ca Phyllis. Aceste
facilităţi au avut un succes atât de mare, încât BEI a
mai lansat una în valoare de 60 mil. EUR, destinată
micilor proprietari agricoli. Facilităţile de microfinanţare includ şi asistenţă tehnică, ajutându-i pe intermediari să-şi îmbunătăţească metodologiile de creditare şi să-şi lărgească câmpul de acţiune, uneori
colaborând direct cu beneficiarii finali.
„Microfinanţarea ajută cu adevărat Africa, mai ales
pe tinerii care au nevoie de împrumuturi,” explică
Phyllis. „A fost foarte dificil.”
Printre tarabele dezordonate din piaţă, aflate în
apropiere de Jophy Cosmetics, nu este prea mult
spaţiu. Dar Phyllis vrea să se extindă oricum. „Sper
ca echipa de la Faulu să mă ajute să reuşesc, pentru
că ştiu că mă voi descurca. Cu ei, voi reuşi.”

2016
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De unde vin fondurile
Cel mai mare emitent şi furnizor multilateral de fonduri din lume
a mobilizat 66,4 mld. EUR de pe pieţele internaţionale de capital în
2016, inclusiv prefinanţare pentru 2017 (faţă de 62,4 mld. EUR în
2015). Din acest total, 3,8 mld. EUR au fost în obligaţiuni verzi,
pe care le numim obligaţiuni de sensibilizare la problemele
climatice (CAB). Obligaţiunile emise de noi ajung la investitori care
în general nu ar investi în Europa, dar care contribuie indirect la
proiecte europene prin faptul că investesc în obligaţiuni BEI.

B

EI este un actor financiar global. În 2016,
banca a lansat emisiuni în 16 monede, majoritatea mobilizărilor fiind în cele trei monede principale, și anume EUR, USD şi GBP. Sursele

şi scadenţele diversificate conferă flexibilitate strategiei noastre de finanţare. Faptul că avem operaţiuni în valute multiple ne permite să efectuăm
plăţi în unele monede locale.

Repere privind finanţarea în 2016
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 atru noi emisiuni de referinţă în EUR, cu scadenţe la 3, 7, 10 şi 16 ani în
P
valoare totală de 17 mld. EUR şi o nouă emisiune CAB cu scadenţă la 21 de
ani, emisiunea de referinţă de obligaţiuni verzi cu cea mai lungă scadenţă
efectuată vreodată în EUR



 PMG a emis un raport de asigurare rezonabilă cu privire la obligaţiunile
K
verzi emise de BEI, confirmând poziţia de lider a băncii în ceea ce priveşte
instituirea celor mai bune practici pe piaţă



 anca a lansat emisiuni în USD având drept ţintă micii investitori italieni,
B
estimându-se participarea a peste 30 000 de persoane, precum şi o nouă
emisiune CAB de 1,5 mld. USD



 EI a emis primele tranzacţii de referinţă în zloți polonezi cu cotare duală,
B
ţintind investitorii de pe piaţa internă, fiind cel mai mare emitent de datorie
neguvernmentală în zloți polonezi
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De unde vin fondurile
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obligaţiunilor BEI
în funcţie de
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EUR
44%

USD 37%

Distribuţia obligaţiunilor BEI
după regiunea investitorilor
America

11%
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Asia
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19%
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şi Africa
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chestiuni de finanţare. Acesta se reuneşte de zece ori
pe an pentru a asigura administrarea băncii în conformitate cu tratatele UE, cu Statutul propriu al băncii,
precum şi cu 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
extinde competenţa profesională a Consiliului de administraţie, pot fi cooptaţi şase experţi, pentru a participa la şedinţele Consiliului în calitate de consilieri fără
drept de vot. Deciziile se iau cu o majoritate reprezentând cel puţin 50% din capitalul subscris de statele
membre şi constând în cel puţin o treime a membrilor
cu drept de vot ai Consiliului de administraţie, cu excepţia cazului în care Statutul prevede altfel. Consiliul
este condus de preşedinte, fără drept de vot.

Guvernanţă

B

EI este un organism al UE, care răspunde în faţa
statelor membre, şi o bancă ce urmează cele
mai bune practici bancare aplicabile în ceea ce
priveşte procesul decizional, gestiunea şi controlul.
Consiliul guvernatorilor include miniştri din guvernele tuturor celor 28 de state membre, de obicei miniştrii de finanţe. Guvernatorii stabilesc orientările
băncii privind politica de credit şi aprobă o dată pe an
conturile anuale. Aceştia decid în ceea ce priveşte majorările de capital şi participarea băncii la operaţiunile
de finanţare din afara UE. De asemenea, numesc Consiliul de administraţie, Comitetul de direcţie şi Comitetul de audit.
Consiliul de administraţie ia decizii cu privire la împrumuturi, programe de mobilizare a fondurilor şi alte

Comitetul de direcţie este organismul decizional
rezident. Acesta supraveghează activitatea curentă
a 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
şi sub supravegherea Consiliului de administraţie.
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 –
Germania, Franţa, Italia şi Regatul Unit – deţin fiecare
câte un loc permanent în Comitetul de direcţie.
În plus, banca are un Comitet de audit independent
care se subordonează 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. Declaraţia
Comitetului de audit este comunicată Consiliului guvernatorilor împreună cu raportul anual al Consiliului de administraţie. Comitetul de audit este compus
din şase membri numiţi pentru un mandat de şase
exerciţii financiare consecutive, fără posibilitate de
reînnoire.

BEI aduce mulţumiri următorilor promotori şi furnizori pentru fotografiile din acest raport:
© EIB Photolibrary, © Shutterstock, © Angelita Rebollo, © David Blumenfeld, © Heliatek, © Creta Farms, © AW-Energy, © Panama Canal Authority,
© Agence Belga/Reuters, © Daniel Larsson, © Lucknow Metro Rail Corporation 2016.
Autorizaţia de a reproduce sau utiliza aceste fotografii trebuie cerută direct de la deţinătorul drepturilor de autor.
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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Idei noi pentru

Planul de investiţii
pentru Europa
Grupul BEI este compus din
Banca Europeană de Investiţii şi
Fondul European de Investiţii.
Banca Europeană de Investiţii
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org

+ Modelarea
impactului nostru
+ Abordarea globală a
migraţiei

Fondul European de Investiţii
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org – U info@eif.org

Raport de activitate 2016

2016

Raport de activitate

IMPACT

PENTRU

twitter.com/EIB
facebook.com/EuropeanInvestmentBank
youtube.com/EIBtheEUbank

© EIB 03/2017

INCLUZIUNE

print: QH-AD-17-001-RO-C ISBN 978-92-861-3139-4 ISSN 1830-7353 doi:10.2867/556373
© EIB GraphicTeam
digital: QH-AD-17-001-RO-N ISBN 978-92-861-3107-3 ISSN 2363-3913 doi:10.2867/455437

3OK-cover_activity Report.indd Toutes les pages

05/04/2017 13:26

