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e măsură ce Europa se redresează după un deceniu
de incertitudine și creștere anemică, trebuie să ne îndreptăm atenția de la redresare către o competitivitate crescută – către importanța primordială a proiectului UE și consolidarea instrumentelor care vor permite Uniunii
să devină mai rezilientă economic.

Aceasta înseamnă să continuăm să depunem eforturi pentru a
identifica proiecte care vor îmbunătăți traiul cetățenilor UE și
al celor din afara Uniunii, unde efectele negative ale climatului
și lipsa de oportunități economice sunt uneori dintre cele mai
acute. Și mai înseamnă să contribuim la punerea bazelor unei
Europe mai puternice, mai inovatoare și mai competitive.

Pentru Banca Europeană de Investiții, aceasta înseamnă să ne
utilizăm poziția de bază ca bancă a Uniunii Europene și statutul nostru de lider pe piețele internaționale în domenii precum clima, inovarea și infrastructura de bază.

Ca bancă, BEI finanțează poduri, rețele în bandă largă, energie solară și supercondensatori. De asemenea, cântărim atent
rolul pe care proiectele noastre îl joacă în prosperitatea viitoare a Europei. Ne concentrăm asupra modului în care inovarea
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„Inovarea nu înseamnă doar idei
strălucite. Aceasta se bazează pe diferite
tipuri de finanțare necesare în anumite
etape din ciclul de viață al unei societăți.
Activitatea BEI din 2017 a urmărit să
conecteze fiecare dintre aceste etape”

le: firmele mari au șanse duble față de IMM-uri să fie inovatoare, iar firmele tinere și inovatoare au șanse cu 50% mai mari
decât alte firme să aibă constrângeri în materie de creditare.
Unul din marile neajunsuri actuale din Europa este faptul că
o firmă mică, chiar dacă are o idee inovatoare, are puține șanse să devină o mare inovatoare. Firmele mici pot crea produse
inovatoare, dar le lipsește finanțarea pentru creștere, iar contextul actual de finanțare nu le permite să progreseze. Rezultă
de aici că inovarea înseamnă mult mai mult decât idei strălucite. Aceasta se bazează pe diferite tipuri de finanțare necesare în anumite etape din ciclul de viață al unei societăți. Activitatea BEI din 2017 a urmărit să conecteze diferitele etape de
dezvoltare ale unei societăți, atrăgând diverși finanțatori privați, ale căror investiții susțin creșterea inovatorilor. De aceea,
de exemplu, am aprobat un număr record de împrumuturi,
dar având o valoare medie mult mai mică decât tranzacțiile
tradiționale ale BEI. Admitem că trebuie să sprijinim firmele
mai mici cu împrumuturi mai mici, dacă vrem să avem un impact mai mare asupra unei secțiuni mai ample din economia
europeană.

poate fi un actor în următoarea etapă triumfătoare din dezvoltarea societății omenești. Salutăm schimbarea, dar nu trebuie
să permitem ca aceasta să provoace un sentiment de înstrăinare în rândul cetățenilor noștri. Inovarea poartă cu sine promisiunea că marile realizări tehnologice din zilele noastre pot
alimenta viitorul speciei umane și ne pot proteja planeta. Trebuie să facem mai mult pentru a asigura incluziunea, astfel încât fiecare să poată beneficia de pe urma inovării.

Într-un fel, pentru BEI este ceva obișnuit să acționeze în perioade caracterizate prin incertitudine și schimbare. În 2018,
BEI sărbătorește 60 de ani de la primele operațiuni. Fondatorii noștri au activat pe un continent care încă se refăcea după
cel de-al doilea război mondial, în umbra războiului rece. De
atunci, BEI joacă un rol important în susținerea Europei pentru
ca aceasta să-și respecte promisiunea de a aduce prosperitate în rândul cetățenilor ei. Actualele perturbări politice ne pun
în fața unei opțiuni pentru următorii șaizeci de ani de operațiuni. Trebuie să creăm un viitor inovator, dacă vrem să facem
față dificultăților de ordin demografic ale Uniunii și să fim mai
competitivi. Prezentul raport demonstrează cum își propune
BEI să mențină Europa puternică, în sectoarele strategice de
bază, prin consolidarea poziției acesteia la frontiera procesului
de inovare la nivel global.

În noiembrie, economiștii BEI au publicat un raport detaliat
despre investițiile din Europa. Aceștia au constatat următoare-

Werner Hoyer
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Repere 2017
Grupul Băncii Europene de Investiții este cel mai mare emitent şi
furnizor de fonduri multilateral din lume, oferind finanțare și
consultanță pentru investiții sustenabile de pe tot cuprinsul
globului. Ca bancă a UE, aceasta este deținută de statele
membre ale UE și reprezintă interesele acestora în ceea ce
privește punerea în aplicare a politicii UE.

B

anca marchează cea de-a șaizecea aniversare în 2018.
Activitatea desfășurată de aceasta în 2017, despre care
veți citi în prezentul raport, a demonstrat capacitatea
Grupului BEI de a răspunde noilor provocări majore:

• Pe tot parcursul anului, banca a depus eforturi pentru a extinde aplicarea Inițiativei BEI privind reziliența economică,
al cărei rolul este de a crește finanțarea în vecinătatea sudică a UE și în Balcanii de Vest cu 6 miliarde EUR în următorii
cinci ani.
• Fondul european pentru investiții strategice, în cadrul căruia
banca face investiții, susținut fiind de o garanție de la bugetul UE pentru a stimula economia Europei, a depășit așteptările inițiale, odată cu votul Parlamentului European din decembrie privind extinderea și creșterea acestei facilități. Se
estimează că FEIS, componentă a Planului de investiții pentru
Europa care a fost creat ca răspuns la disfuncționalitățile pieței determinate de criza financiară în urmă cu un deceniu, va
susține investiții de 500 de miliarde EUR până la sfârștul anului 2020.

Planul de investiții pentru
Europa

21 de miliarde EUR finanțare aprobată
295 de operațiuni aprobate
93 de miliarde EUR investiții mobilizate
legate de FEIS
500
de miliarde EUR, sprijin pentru investiții
până la sfârșitul anului 2020
6
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Grupul BEI

Christos Pierdas urmează un tratament pentru
scleroză multiplă cu Maria Charalampous,
fizioterapeută la Institutul de Neurologie și Genetică
din Cipru. Detalii la pagina 16.

78,16

mld. EUR

Finanțare totală

29,6
18,0
16,7
13,8

mld. EUR

pentru IMM-uri

mld. EUR

pentru Infrastructură

mld. EUR
pentru Mediu

mld. EUR

pentru Inovare

Sprijin total pentru investiții

250
în
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901 proiecte aprobate
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Abordarea BEI

Cine plătește pentru
lupta împotriva criminalității cibernetice?

A

nders Bohlin compară pericolele criminalității cibernetice cu un oraș care construiește o mulțime
de drumuri, dar uită să monteze semafoare.

„Așa s-a întâmplat și în cazul securității cibernetice. Am uitat să montăm semafoare, iar acum ne confruntăm
cu atacuri răuvoitoare”, explică Bohlin, specialist TIC la Banca Europeană de Investiții, care colaborează cu întreprinderi
din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.
În ultimii ani, atacurile cibernetice au amenințat mii de societăți și miliarde de date cu caracter personal de pe tot globul. Atacul WannaCry a închis calculatoare din spitale și în-

8
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Banca UE investește în
societățile noi de securitate
cibernetică care știu cum să
stopeze criminalitatea
cibernetică

treprinderi din întreaga lume. Hackerii au furat date de la
miliarde de utilizatori Uber și Yahoo. Rusia a fost acuzată că
a folosit criminalitatea cibernetică pentru a perturba alegerile din SUA și Europa.
De ce ar trebui să ne intereseze atât de mult stoparea criminalității cibernetice? Pe lângă amenințările la adresa datelor cu caracter personal, atacurile cibernetice provoacă
pierderi de miliarde de dolari la nivelul economiei globale. Comisia Europeană afirmă că în anul 2017 în Europa au
avut loc peste 4 000 de atacuri cibernetice pe zi și că 80%
din societățile europene au avut parte de un incident
cibernetic.

„Cineva trebuie să
plătească pentru
criminalitatea
cibernetică, iar cineva
trebuie să lupte
împotriva acesteia”

Banca a acordat Nexus un împrumut în valoare de 29 de milioane EUR pentru ca acesta să accelereze dezvoltarea produselor de gestionare a identității și a accesului. Tehnologia
„Smart ID” de la Nexus permite oamenilor să se identifice vizual, să se autentifice, să deschidă uși, să semneze tranzacții
în mod electronic și să efectueze plăți cu cardul sau cu alt
instrument mobil.
Lars Pettersson, director general al Nexus, arată că tehnologia
sa Smart ID reprezintă ultimul cuvânt în contracararea atacurilor cibernetice, deoarece aceasta face legătura între lumea
fizică și cea digitală cu un singur dispozitiv care le asigură utilizatorilor accesul în propria casă, birou, calculator, conturi de
poștă electronică, servicii de tip cloud, garaj și multe altele.
BEI a oferit un împrumut în valoare de 20 de milioane EUR
către Clavister, ale cărei produse de securitate protejează
punctele de acces ale rețelelor de calculatoare și blochează hackerii înainte să atace. Clavister este una din firmele de
top în lume din domeniul securității cibernetice.
În octombrie 2017, banca a semnat, de asemenea, un acord
în valoare de 20 de milioane EUR cu CS Communication &
Systèmes, o firmă franceză care ajută întreprinderile să detecteze și să prevină atacurile cibernetice. BEI a acordat un
împrumut în valoare de 25 de milioane EUR către societatea
franco-germană Qwant, care a dezvoltat un motor de căutare ce protejează datele cu caracter personal ale utilizatorilor.

Securitatea cibernetică devine
o prioritate
Ca răspuns la riscurile în creștere, investițiile pentru combaterea criminalității cibernetice au devenit o prioritate pentru BEI.
„Ne-am implicat în sprijinirea sectorului de securitate cibernetică”, spune Jussi Hätönen, șeful departamentului din cadrul băncii care investește în întreprinderi tinere și inovatoare. „În orice industrie, totul se digitalizează. Aceasta duce
la volume impresionante de date, care trebuie păstrate în
siguranță.”
Banca a încheiat recent mai multe acorduri pentru combaterea criminalității cibernetice. Banca a semnat două acorduri de împrumut în decembrie 2017 cu societățile suedeze Nexus Group și Clavister pentru dezvoltarea de software
mai avansat în domeniul securității cibernetice și crearea
unor sisteme de identificare mai bune. Ambele acorduri fac
parte din Fondul european pentru investiții strategice, o inițiativă menită să accelereze creșterea economică în UE prin
colaborarea cu întreprinderi mai tinere și mai inovatoare.

„Fiecare trebuie să fie atent”
Lui Bohlin nu-i place să vorbească despre asta, dar a fost el însuși o victimă a criminalității cibernetice. În urmă cu 14 ani, pe
când lucra la o firmă suedeză de tehnologie, într-o zi a descoperit că hackerii se infiltraseră în calculatorul său personal într-un așa-numit atac Zombie și trimiteau de la distanță mesaje
electronice nesolicitate (spam). „A fost o întâmplare foarte neplăcută, dar pentru mine o lecție, din care am învățat că fiecare trebuie să fie atent, nu doar întreprinderile”, spune Bohlin.
Criminalitatea cibernetică va fi din ce în ce mai greu de combătut în următorul deceniu, pe măsură ce tehnologia avansează și devine mai complicată, sunt de părere funcționarii
BEI. Bătălia nu va fi ușor de câștigat.
„La urma urmei, criminalitatea cibernetică creează pierderi
masive, nu numai pentru întreprinderi, dar și pentru persoane fizice”, spune Hätönen. „Cineva trebuie să plătească pentru criminalitatea cibernetică, iar cineva trebuie să lupte împotriva acesteia.”
BEI va fi alături de combatanți, în prima linie.
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Acțiuni întreprinse de BEI
Economia Europei a avut nevoie de
un impuls pentru a-și reveni într-o
oarecare măsură după criza
financiară. Planul de investiții
pentru Europa era menit să ofere
acest impuls. Modelele noastre
economice arată că
acesta funcționează

Impactul asupra
locurilor de muncă
și asupra creșterii
economice

E

conomiștii BEI au folosit un model economic consacrat pentru a evalua impactul viitor al investițiilor
sprijinite prin toate operațiunile sale din perioada
2015-2016, precum și impactul împrumuturilor acordate în mod expres în cadrul Fondului european pentru investiții strategice. Aceștia au constatat că activitatea de creditare a Grupului BEI ar putea avea un impact major asupra
economiei Europei.
Până în anul 2020, finanțarea totală aprobată de Grupul BEI
la nivelul UE în perioada 2015-2016:
• va sprijini investiții de 544 de miliarde EUR
• va suplimenta PIB-ul cu 2,3%
• va crea 2,25 milioane locuri de muncă
Până în 2020, împrumuturile acordate de Grupul BEI în cadrul Fondului european pentru investiții până la sfârșitul
anului 2016:
• vor sprijini investiții de 161 de miliarde EUR
• vor suplimenta cu 0,7% PIB-ul UE
• vor crea 690 000 de locuri de muncă

544 mld. EUR

2,5

% creștere PIB

2,0

din care

Investiţii susţinute
de Grupul BEI (aprobări)

Constatările BEI demonstrează că împrumuturile acordate
de Grupul BEI – fie în perioade înfloritoare, fie în vremuri
de criză – pun bazele creșterii pe termen lung, dincolo de
impulsul imediat dat economiei. „Scopul nostru principal
este acela de a spori competitivitatea UE și creșterea pe termen lung”, afirmă Debora Revoltella, directorul economic al
băncii. „Aceste constatări arată că pe termen lung vom avea o
economie europeană mult mai puternică, indiferent de ciclul
economic.”

Succes împotriva eșecului pieței
Este important ca Grupul BEI să-și evalueze impactul activității, pentru a se putea asigura de eficacitatea finanțării sale în
numele cetățenilor Uniunii. Împrumuturile acordate de banca UE în cadrul Planului de investiții au fost deja bine primite la Bruxelles, unde s-a decis extinderea aplicării programului și a fondurilor alocate acestuia. Fondul european pentru
investiții strategice, gestionat de BEI, a fost lansat la mijlocul
anului 2015. Acesta este susținut de o garanție de la bugetul
UE, fiind inițial planificat să genereze investiții în valoare de

IMPACTUL PE TERMEN LUNG
FEIS
ASUPRA PIB-ULUI
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„Planul a pus economia în mișcare, iar aceasta se autoîntreține”

315 miliarde EUR în următorii trei ani. S-a decis ca acestea să
atingă 500 de miliarde EUR până în 2020.
Rolul FEIS este acela de a sprijini firmele care altfel ar întâmpina mari dificultăți în accesarea de credite bancare, vizând
domenii cheie de inovare și întreprinderi mici. „Am conceput
acest program ca răspuns la o criză caracterizată prin disfuncționalități specifice ale pieței”, afirmă Natacha Valla, șeful serviciului de politică și strategie economică din cadrul BEI. „Studiul arată că banca a determinat schimbări reale.”

Ipoteze conservatoare
Pentru a măsura impactul BEI, a fost nevoie ca economiștii
din cadrul băncii să ia în calcul interacțiunea complexă dintre operațiunile băncii și alte activități la nivelul economiei.
Economiștii băncii, împreună cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene din Sevilla, au conceput un model economic numit RHOMOLO care a fost utilizat pentru a
calcula dacă finanțarea publică, tot mai puțină, era folosită
eficient. „Am fost conservatori în ipotezele pe care le-am
introdus în acest model”, susține Georg Weiers, economist
BEI care a lucrat la studiu, „și totuși rezultatele în ceea ce
privește impactul sunt semnificative”.

După încheierea etapei de redresare inițială, studiul arată
că Planul de investiții va continua să aibă un puternic efect
structural asupra economiei pe termen lung, așa cum se întâmplă și în cazul altor împrumuturi acordate de Grupul BEI.
În anul 2036, investițiile sprijinite prin împrumuturile acordate de Grupul BEI în cadrul Fondului european pentru investiții până la sfârșitul anului 2016:
• vor suplimenta PIB-ul cu 0,4%
• vor crea 344 000 locuri de muncă
Sprijinul total pentru investiții asigurat prin împrumuturile
aprobate de Grupul BEI în aceeași perioadă 2015-2016 va avea
un impact și mai mare după 20 de ani. Acesta:
• va suplimenta PIB-ul cu 1,5%
• va crea 1,3 milioane locuri de muncă.
„Impactul este mare și va persista în timp”, este de părere Valla. „În 20 de ani, vor mai exista locuri de muncă create ca urmare a acestor investiții. Acesta este un rezultat pozitiv esențial al Planului de investiții și al tuturor operațiunilor băncii.”
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Inovare pentru competitivitate
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13,8 mld.

EUR

pentru inovare și
competențe

•7
 ,44 milioane de conexiuni digitale de
mare viteză noi sau modernizate
• 1,1 milioane de elevi în unități de
învățământ modernizate

Cofondatorii
Skeleton,
(stânga)
quibus
audanda
explant Taavi
iossitMadiberk
dolorpor rero
și Oliver Ahlberg
quaecabo.
Voluptis secaboreptat quis et qui
tem conetur? Accus mollaudis ra debit quia
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Supercondensatori
sau nuci de cocos

„

În cazul cojilor de nucă de cocos, problema
constă, evident, în caracterul neuniform
al distribuirii și mărimii porilor”, explică
Taavi Madiberk, director general la Skeleton Technologies, o societate înființată în Estonia, unde ne-am aștepta ca problema de bază
să fie cea a aprovizionării cu nucă de cocos, mai
degrabă decât calitatea cojilor acestora. Ceea ce
este într-adevăr surprinzător este faptul că o societate din această țară nordică reușește să rezolve o problemă cu adevărat importantă privind nucile de cocos.
Chestiunea nucilor de cocos este, de fapt una de
miliarde de EUR, dacă avem în vedere dimensiunea pieței supercondensatorilor, care sunt dispozitive de stocare a energiei. Se estimează că,
până în anul 2024, aceasta va atinge valoarea de
6 miliarde EUR. Până acum aceștia se fabricau
din cărbune activ obținut prin carbonizarea cojilor de nucă de cocos, până când Skeleton Technologies a realizat o alternativă anorganică, mult
mai eficientă. În 2017, societatea a primit un împrumut de 15 milioane EUR de la BEI, susținut de
garanția de la bugetul UE în cadrul Planului de
investiții pentru Europa, pentru a-și continua activitatea de cercetare-dezvoltare.

De ce nu continuăm pur și
simplu să utilizăm nuci de
cocos?
Prin carbonizarea nucilor de cocos se obține carbon care, întins în strat subțire pe o foiță de metal și expus la ioni încărcați electric, poate stoca
ionii în porii săi. Cu cât este mai dens acoperit
carbonul cu pori corect dimensionați, cu atât
acesta poate stoca mai multă energie pe gram
de material. Necazul este că, în funcție de vreme
și de perioada de recoltare, nuca de cocos prezintă o densitate variabilă a porilor.
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Ingredientul de bază din
puternicele dispozitive pentru
stocarea energiei este nuca de
cocos carbonizată. În prezent o
întreprindere din înghețata
Estonie a găsit o metodă de a
fabrica supercondensatori fără a
utiliza fructul tropical

„Ultracondensatorii
reprezintă coloana
vertebrală sau scheletul unui
sistem energetic.”

Cu tehnologia sa brevetată de derivare a carbonului din carburi anorganice, Skeleton Technologies poate ajusta porii.
Rezultatul: foițe curbate de grosimea unui atom, un gram
din acestea conținând aproape 2 000 de metri pătrați de
suprafață cu pori uniformi care permit stocarea ionilor. Modul în care Skeleton fixează apoi carbonul pe foița de aluminiu și suprapune sau rulează strâns aceste foițe în celule

permite crearea de supercondensatori care au o densitate
a puterii de patru ori mai mare decât cea a produselor pe
bază de nucă de cocos ale concurenței. Apropo, denumirea
Skeleton vine de la faptul că, sub microscop, acest material
seamănă cu un schelet uman. „Ultracondensatorii reprezintă coloana vertebrală sau scheletul unui sistem energetic”,
adaugă Madiberk.
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Genele unesc un
Cipru divizat

L

a vârsta de șase ani, Joseph Ioannou a fost diagnosticat de medicii de la Institutul de Neurologie și Genetică din Cipru cu amiotrofie spinală, o tulburare
care afectează neuronii motori din măduva spinării și determină slăbirea musculaturii. Întâmplarea a făcut
ca, într-un oraș divizat de o invazie care a avut loc în urmă
cu aproape două decenii înainte de nașterea lui, să vină pe
lume Ioannou, un cipriot grec. Pentru medicii de la institut,
acest lucru nu avea nicio importanță. „Ciprioții greci și ciprioții turci suferă de afecțiuni similare”, spune Profesorul Leonidas Phylactou, genetician și director general al institutului. „Avem misiunea de a trata ambele comunități.”

Institutul de Neurologie și Genetică din
Cipru își intensifică activitatea de
cercetare și de îngrijire a pacienților –
ciprioți greci și ciprioți turci

său în viața socială și economică a Ciprului este semnificativ, deoarece ajută oamenii să fie apți de muncă și să nu fie
o povară pentru familie și stat. Testarea prenatală efectuată de institut pentru depistarea talasemiei, de exemplu, a
dus la scăderea ratei acestei boli „până aproape de zero” la
nou-născuți, afirmă Phylactou.
Pentru a-și putea desfășura în continuare această importantă activitate, Institutul de Neurologie și Genetică din Cipru beneficiază de un program de extindere în valoare de
40 de milioane EUR, care îi va permite modernizarea capacității de cercetare și reamenajarea unităților de tratare și

Timp de 29 de ani, Ioannou a primit îngrijiri vitale la institut,
unde se întâlnește cu un neurolog, cu specialiști în afecțiuni pulmonare și cardiologice, precum și cu un nutriționist.
De asemenea, participă în mod regulat la ședințe de fizioterapie. Între timp și-a terminat studiile în domeniul calculatoarelor și și-a deschis propria afacere de reparații de PC-uri.
Este logodit și urmează să se căsătorească, visând să-și întemeieze o familie. „Dacă nu aș fi fost tratat la institut, aș fi într-o stare mult mai proastă”, spune acesta. „Sub îndrumarea
și grija institutului, calitatea vieții mele s-a îmbunătățit. Sunt
productiv. Îmi permit să visez și să îmi fac planuri de viitor.”
Ioannou este unul din cei 12 000 de pacienți ai institutului,
situat pe coasta unui deal din Nicosia, aproape de Linia verde care împarte insula între zona aflată sub controlul Republicii Cipru și teritoriul ocupat de Turcia din anul 1974. Institutul efectuează 40 000 de teste de laborator în fiecare an,
în luptă cu boli genetice cunoscute în întreaga lume, precum scleroza multiplă, dar și unele cu prevalență mai mare
în Cipru, precum talasemia, o afecțiune a sângelui. Fondat
în anul 1990, institutul este și un centru de cercetare a tratamentelor pentru aceste afecțiuni. Cel mai important lucru este că acesta salvează vieți. „Oamenii aceștia ar avea o
viață foarte, foarte grea dacă nu ar exista institutul”, spune
Phylactou, în vârstă de 47 de ani. „Îndrăznesc să spun că unii
dintre ei nu ar supraviețui.”

La sănătate se adaugă impactul social
La fel ca multe unități medicale importante, institutul își
exercită impactul dincolo de sănătatea pacienților săi. Rolul
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„Ciprioții greci și ciprioții
turci suferă de afecțiuni
similare. Avem misiunea de
a trata ambele comunități.”

recuperare a pacienților. BEI finanțează programul cu suma
de 26 de milioane EUR printr-un împrumut menit să sprijine
în principal activitatea de cercetare și dezvoltare a institutului. „Acesta este un centru de cercetare foarte important”,
spune Nicos Yiambides, responsabil de credite în cadrul BEI
pentru Cipru. „Foarte important este și faptul că lucrează cu
ambele comunități din Cipru.”
BEI, banca UE, a finanțat o serie de unități medicale și de
cercetare din Cipru ca parte dintr-o campanie mai amplă de
impulsionare a economiei insulei, care a fost devastată de o
criză bancară în anii 2012 și 2013. Între acestea se numără și
Centrul german de oncologie, care a fost deschis în toamna
anului 2017 în Limassol, fiind finanțat de BEI printr-un intermediar local.
Grupul BEI a aprobat finanțare în valoare de 1,7 miliarde
EUR pentru Cipru în ultimii cinci ani, inclusiv împrumuturi
destinate cercetării, finanțare pentru infrastructură, precum
și împrumuturi destinate micilor întreprinderi. În anul 2017,

numai împrumuturile au totalizat 333 de milioane EUR,
echivalentul a 1,8% din PIB, cea mai mare proporție comparativ cu oricare alt stat membru UE.

Intrați pe internet pentru mai
multe detalii privind inovațiile
susținute de BEI
• Ciocolată pentru cardiaci, din Letonia
eib.org/cardiac-chocolate
• Teste de diagnosticare efectuate în doar trei ore, în loc de
trei zile eib.org/molecular-diagnostics
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Investiții mari în întreprinderi MICI
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29,6 mld.

EUR

pentru întreprinderi
mici și mijlocii

• Sprijin pentru 285 800 de IMM-uri și
întreprinderi de dimensiune intermediară
•S
 prijin pentru 3,9 milioane de locuri
de muncă în IMM-uri și întreprinderi de
dimensiune intermediară
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Rachete și
dinozauri pentru
copii mai isteți

C

opiilor le place tot ce este lipicios, zgomotos, ciudat
sau cu miros intens.

Asta a înțeles Miguel Pina Martins în urmă cu 10
ani, pe când era în căutarea unei cariere noi. Și-a
dat seama că jucăriile educative nu răspundeau nevoilor copiilor, așa că a lăsat o slujbă promițătoare din domeniul finanțelor, pornindu-și propria afacere pentru a oferi ceva deosebit. „M-am avântat cu toți banii pe care îi aveam în noul
proiect”, spune Martins.
Astăzi, societatea sa, Science4You, cu sediul în apropiere de
Lisabona, oferă sute de jucării și are peste 200 de angajați.
În 2008, vânzările societății sale erau de 54 000 EUR. În 2017,
se estimau vânzări de 20 de milioane EUR.

Jucăriile educative se întrec pe ele
însele
Ce era special în ceea ce făcea Martins? El a făcut să fie
mai amuzante și mai ciudate jucăriile educative. Seturile
de jucării au primit denumiri precum Știința explozibililor,
Fabrica de rachete sau Laboratorul de substanțe lipicioase
și alunecoase. Conceptul său s-a născut dintr-un proiect de
an terminal la universitatea din Lisabona, având ca temă
găsirea unei piețe noi pentru jucării educative. „Am încercat
să găsim lucruri care i-ar putea atrage pe copii, de exemplu,
să facem săpun sau pastă lipicioasă, să construim o rachetă,
să facem bomboane, să producem o explozie, iar apoi să le
arătăm cum se pot face toate acestea în alt mod”, explică el.
Jucăriile lui Martins sunt amuzante și chiar prostuțe, dar
îi și învață pe copii noțiuni de știință, chimie și fizică,
dezvoltându-le creativitatea și abilitățile sociale. Jocurile
stimulează curiozitatea și conștientizarea cu privire la
mediul ambiant al copilului. Societatea publică Blogul
micului cercetător, care îi învață pe copii de ce căscăm, de
ce mușcă țânțarii și de ce sunt importante triunghiurile.
BEI a acordat un împrumut de 10 milioane EUR pentru a
sprijini dezvoltarea Science4You. Împrumutul face parte
din Planul de investiții pentru Europa, care are drept scop
dezvoltarea societăților mai mici și inovatoare, considerate
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Antreprenorul portughez care și-a
lăsat postul din domeniul finanțelor
pentru a se juca cu jucării

de băncile comerciale ca fiind netestate sau prea riscante.
„Science4You este o societate cu creștere rapidă care a
început ca un proiect academic, crescând apoi în fiecare an
și având rezultate financiare pozitive”, spune Francisco Alves
da Silva, responsabil de credite în cadrul BEI, care s-a ocupat
de acest acord. Science4You va combina împrumutul BEI
cu 10 milioane EUR din fonduri proprii pentru a investi în
echipamente mai bune de asamblat jucării, pentru a-și
spori vânzările și promoțiile online și pentru a veni cu idei
noi de jucării. Societatea, care vinde 40% din jucăriile sale
în Portugalia, va folosi finanțarea și pentru a se extinde în
Europa și în afara acesteia.

Maximizarea capacităților cognitive
Pe lângă parfum, săpun și pastă lipicioasă, Science4You oferă seturi de jucării despre izvoare de ape minerale, medicamente, dinozauri, chimie, rachete, explozii, cristale și gastronomie. Fiecare set se bazează pe studii științifice și este
însoțit de instrucțiuni colorate și detaliate care oferă explicații cu privire la experimente și cercetare.
Publicitatea pe care și-o face societatea este și mai amuzantă. Materialele sale video pentru Fabrica de parfumuri, Fabrica de rujuri sau Știința explozibililor arată un cercetător
care toarnă un lichid peste altul, aruncându-și laboratorul în
aer. „Considerăm că am atins echilibrul corect între educație și distracție, în care părinții cumpără o jucărie educativă,
iar copiii chiar vor să se joace cu ea”, este de părere Martins.
„Acest echilibru este mereu greu de atins.”

„Am încercat să găsim
lucruri care i-ar putea
atrage pe copii, de exemplu,
să facem săpun sau pastă
lipicioasă, să construim o
rachetă, să facem bomboane,
să producem o explozie, iar
apoi să le arătăm cum se pot
face toate acestea în alt mod.”

Vera Marques (stânga) și Madalena Ribeiro de la Science4You
fac un experiment amuzant la aniversarea zilei de naștere a
Carlotei Costa.
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Microfinanțare
pentru un refugiat
sirian și pentru
un maestru al
tangoului

D

upă ce a lucrat timp de un an într-o farmacie din
Luxemburg, refugiatul sirian Mahmoud Al-Fayyad
a aflat despre o firmă locală de microfinanțare,
microlux. „Mi-a plăcut întotdeauna să gătesc”, se
gândi el. „Ce-ar fi să încerc. La urma urmei, gastronomia este
o modalitate excelentă de a-ți face cunoscută cultura.” Mâncarea de la restaurantul pe care l-a deschis este în întregime
gătită de femei siriene refugiate. Syriously are o capacitate
de 100 de locuri într-o casă donată pentru prețul simbolic de
1 EUR de proprietar, care l-a cunoscut pe Mahmoud prin Crucea Roșie din Luxemburg. Adesea restaurantul este complet
rezervat pentru cele două ture de seară ale acestuia.
„Urmează să angajez opt oameni și am decis să rambursez
împrumutul în doi ani”, spune el. „Acest microcredit m-a ajutat să încep o viață nouă și să contribui la economia noii mele
țări. „Sunt foarte recunoscător tuturor oamenilor care au avut
încredere în mine și care m-au sprijinit de la bun început.”
Din martie 2016, microlux, o instituție de microcredit sprijinită
de Fondul European de Investiții, grație Programului Uniunii
Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială, dă speranțe micilor antreprenori din Luxemburg. Deși este
o țară bogată, cu o creștere puternică, Luxemburg are unele
probleme privind securitatea locurilor de muncă și sărăcia.
Până acum, nicio instituție locală de microfinanțare nu a avut
în vedere Luxemburgul.
În Luxemburg, FEI, care face parte din Grupul BEI, estimează
că numărul potențial al cererilor de creditare va ajunge la 400
în următorii cinci ani. Microfinanțarea este importantă, spune Karin Schintgen, reprezentanta acționarului principal al
microlux, BGL BNP Paribas, deoarece „în Europa, 30% din microîntreprinderile și micile întreprinderi noi sunt înființate de
oameni fără loc de muncă”.

Pasiunea pentru tango
Cu un împrumut de 10 000 EUR de la microlux, Rodolfo Aguerrodi a adus tangoul din orașul natal, Buenos Aires, înființând Dance Factory în Luxemburg, unde locuiește de trei
ani. „Am început prin a preda lecții în cluburile instituțiilor
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Microlux oferă persoanelor excluse
din punct de vedere social din
Luxemburg șansa de a-și conduce
propria afacere

europene, dar mi-am dat seama curând că era nevoie să-mi
desfășor activitatea într-o manieră mai profesionistă”, spune
Aguerrodi.
Acesta rambursează 258 EUR pe lună. Este o sumă mică, dar
este genul de credit care menține economia Europei în mișcare. „Am fi putut continua fără împrumut, dar acesta ne permite să ne menținem pe linia de plutire și să ne concentrăm
asupra activității de bază”, spune Aguerrodi.

A angajat opt profesori, iar clădirea este complet ocupată aproape în fiecare zi a săptămânii. Sunt incluse și lecții de
dans în scop terapeutic pentru tratarea bolilor Parkinson și
Alzheimer.
Prin urmare, chiar și într-o țară bogată cum este Luxemburg,
există cerere pentru microcredite.

„Sunt foarte recunoscător tuturor
oamenilor care au avut încredere
în mine și care m-au sprijinit de la
bun început”
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© MADIS OTS

Intrați pe internet pentru mai multe
detalii privind IMM-urile susținute
de BEI

www.eib.org/smes
• Pentru mai multe detalii vizitați caricatura
despre start-up-uri
intitulată „Puietul”, aparținând artistului estonian Madis Ots,
disponibilă online la adresa eib.org/startup-cartoon
• Citiți despre compania suedeză iZettle care vă ajută să vă
plătiți facturile eib.org/izettle
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Infrastructură
pentru conectarea Europei
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18mld.

EUR

pentru infrastructură

•1
 0 924 MW capacitate nouă pentru
producerea de energie electrică
• Din care 99,6% este din surse regenerabile
de energie
• 76 557 km de linii electrice noi sau
modernizate
• 36,8 milioane de contoare inteligente
instalate
•1
 0,4 milioane de gospodării racordate la
rețeaua electrică
•5
 72 324 locuințe sociale noi sau renovate
la prețuri accesibile
• 735 de milioane de pasageri suplimentari
pe infrastructura de transport finanțată
de BEI
•4
 5,7 milioane de persoane care
beneficiază de servicii de sănătate
îmbunătățite

Bicicletă Vélib' în Paris
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Transport mai
eficient în Paris

M

obilitatea este o grijă zilnică pentru David Pena,
care locuiește într-un orășel situat pe malul unui
râu, la 30 km vest de Paris. „Nu este ceva neobișnuit să ajung în gară și să am parte de trenuri întârziate sau anulate”, spune inginerul constructor de elicoptere în vârstă de 42 de ani.
Metroul din Paris se numără printre cele mai bune din lume,
un studiu recent plasând Parisul între primele 10 orașe în
ceea ce privește mobilitatea urbană. Regiunea Parisului însă,
se confruntă cu mari dificultăți. „Parisul are un sistem foarte
vechi, similar celui din Londra”, spune Caroline Lemoine, inginer în transporturi din cadrul BEI. „Pentru reabilitarea rețelei
de transport și continuarea extinderii acesteia pentru a îmbunătăți serviciile și a crește accesibilitatea este nevoie de investiții uriașe, exact cu ceea ce contribuim noi la BEI.”
Regiunea din interiorul și din jurul orașului, cunoscută sub numele de Île-de-France, are o populație de circa 12 milioane de
locuitori, aceasta triplându-se în ultimul secol. În cadrul rețelei de transport a regiunii Paris se desfășoară zilnic peste opt
milioane de călătorii. Creșterea puternică a populației a contribuit la creșterea vertiginoasă a prețurilor imobiliare, determinându-i pe mulți locuitori să se mute la 40 km distanță de
oraș, în zone cu mai puține legături de transport. „Facem față
problemelor de mai bine de un secol și găsim soluții”, spune
Laurence Debrincat, specialist în mobilitatea din Paris, din cadrul autorității regionale Île-de-France Mobilités, care gestionează rețeaua de transport a regiunii.

Planuri de viitor
Banca UE ajută Parisul să investească în transport de câteva
decenii. Între tranzacțiile de anvergură recente se numără:
• împrumuturi în valoare de 800 de milioane EUR de la BEI
pentru a reintroduce tramvaie
• 200 de milioane EUR pentru a sprijini autovehiculele electrice de la Autolib'
• o sumă totală de 2,5 miliarde EUR pentru a finanța o parte
din ambițiosul proiect cunoscut sub numele de Grand Paris
Express, un plan de extindere a rețelei de metrou, unul din
cele mai mari din lume.
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Se cheltuiesc miliarde de euro, dar la
Paris se construiește rețeaua de
transport a viitorului

Grand Paris Express va dubla dimensiunea rețelei de metrou,
adăugând 200 de kilometri de cale ferată și peste 70 de stații.
Proiectul își propune:
• să unească între ele suburbiile izolate
• 
să reducă ambuteiajele care contribuie la producerea
smogului
• să conecteze zonele industriale, aeroporturile și universitățile
• să conecteze de Paris suburbiile altfel izolate.
„Proiectul Grand Paris este unul de durată, dar așa ne asigurăm că vom avea una din cele mai bune rețele de transport
din lume”, spune Debrincat.
Trenurile pentru navetiști RER care deservesc suburbiile sunt,
de asemenea, reabilitate, cu vagoane și sisteme de semnalizare noi. Linia RER A, având o lungime de peste 100 de kilometri, este cea mai aglomerată din Europa, transportând 1,2
milioane de călători pe zi. Această linie, care trece prin centrul Parisului înspre suburbiile din vest și cele din est, este

renovată în perioada 2015 - 2020. Proiectul prevede înlocuirea a 24 de kilometri de cale ferată.
„Este într-adevăr necesar să întreținem rețeaua feroviară suburbană”, spune Debrincat. „Înlocuirea șinelor și a sistemelor
electrice de semnalizare costă miliarde de euro, dar este ceva
ce ar fi trebuit să facem de mulți ani.”

preconizează introducerea trenurilor de navetiști în orășelul
său. „Franța ocupă cu siguranță un loc de frunte în ceea ce
privește utilizarea noii tehnologii”, spune acesta, „dar trebuie
să persevereze”.

Parisul are, de asemenea, unul din cele mai de succes proiecte de închiriere biciclete în sistem bike-sharing din lume.
Acesta dispune de circa 14 500 de biciclete la 1 230 stații. Orașul și-a mărit numărul pistelor de biciclete de la sfârșitul anilor ’90, având în prezent circa 700 de kilometri de rute pentru
biciclete.
Acesta își extinde liniile de autobuze electrice, propunându-și
ca, până la sfârșitul anului 2025, 80% din autobuze să fie electrice, iar restul să utilizeze biogaz. Parisul dispune deja de o linie complet electrică deservită de 23 de autobuze.
Să nu uităm de serviciul de închiriere de autovehicule electrice Autolib', care și-a început activitatea în 2011 și care oferă aproape 4 000 de autovehicule electrice în zona Parisului,
având peste 100 000 de utilizatori. Banca UE a finanțat cercetarea și dezvoltarea pentru bateriile autovehiculelor Autolib',
precum și desfășurarea activității serviciului.
Pena, care locuiește în suburbiile din vest, se arată optimist
în privința viitorului mobilității în Paris – și al navetei sale. Se

Proiectul Grand Paris „oferă
certitudinea că vom avea
una din cele mai bune rețele
de transport din lume”.
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O conductă de
investiții pentru
țevile Italiei

Finanțarea pentru operatorii de apă
italieni reabilitează lacurile de acumulare
fisurate și conductele învechite

A

plouat puțin la Roma în primăvara și vara anului
2017. Volumul redus al precipitațiilor și temperaturile ridicate au însemnat apă mai puțină pentru locuitorii Romei, care s-au temut de posibilitatea raționalizării apei, măsură deja implementată în mai multe orașe
din centrul Italiei.
Însă valurile de căldură din timpul verii nu sunt singura cauză
a lipsei apei. Rețelele învechite provoacă pierderea în medie
a 35% din apa din conducte până ca aceasta să ajungă la robinet. Este nevoie urgentă de reabilitare, dar micile companii
italiene de apă întâmpină dificultăți în obținerea de finanțare.
Astfel că BEI a intervenit cu un împrumut programatic în valoare de 200 de milioane EUR pentru a susține investiții în infrastructura de apă și canalizare din întreaga Italie. BEI va furniza finanțare pentru patru până la opt proiecte din domeniul
apei, în valoare de la 30 de milioane EUR până la 100 de milioane EUR fiecare. „Companiile de apă mici sunt considerate prea
riscante pentru finanțare directă”, spune Despina Tomadaki,
responsabil de credite în cadrul BEI care se ocupă de această
operațiune, „dar Planul de investiții pentru Europa face posibilă această finanțare. Aceasta este prima operațiune de acest
tip care se adresează companiilor de apă mici și medii.”
Serviciile de apă din Italia sunt reglementate de stat și organizate în 64 de zone de deservire. Peste 2 700 de operatori furnizează servicii către 7 700 de municipalități. Câțiva operatori
mari deservesc circa 50% din populație. Totuși, majoritatea
operatorilor sunt mici, astfel că îndeplinesc cu greu condițiile
impuse pentru acordarea de împrumuturi. Rezultatul: deficitul
de investiții între lucrările necesare și lucrările efectuate în sectorul apei din Italia crește de mai mulți ani. Acesta este în prezent de circa 3 miliarde EUR pe an. Împrumutul programatic
de la BEI va contribui la reducerea deficitului.
Unele regiuni din Italia întâmpină mari dificultăți în obținerea
de finanțare. „Împrumutul programatic vizează acele societăți
din centrul și sudul Italiei care au cel mai mult nevoie de investiții”, spune Patricia Castellarnau, economist în cadrul BEI, care
s-a ocupat de această operațiune.
Se estimează că împrumutul va susține crearea a circa 2 000
de locuri de muncă, venind în continuare în sprijinul populațiilor și întreprinderilor locale.
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Până la sfârșitul anului au fost semnate două suboperațiuni în cadrul acestui
împrumut programatic: un împrumut
în valoare de 50 de milioane EUR către
Brianzacque, care își desfășoară activitatea în Monza și Brianza din regiunea
Lombardia, și un împrumut de 20 de
milioane EUR către AMAP, o companie
de utilitate publică din Palermo.

Intrați pe internet pentru mai multe detalii privind
Infrastructura susținută de BEI
• Aflați ce este metroguagua din Las Palmas eib.org/metroguagua
• Citiți despre renovarea unor clădiri istorice din Bratislava
eib.org/bratislava-urban-renewal
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Climă și mediu
pentru un viitor DURABIL
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16,7 mld.

EUR

pentru mediu

Aceasta cuprinde biodiversitate, aer curat, apă
curată, siguranța transportului, energie din
surse regenerabile și eficiență energetică
Banca se angajează ca împrumuturile pentru
acțiuni împotriva schimbărilor climatice să
reprezinte peste 25% din creditarea totală în
toate domeniile sale de politici publice
În 2017, BEI a finanțat acțiuni împotriva
schimbărilor climatice în valoare de
19,4 miliarde EUR
• Suma reprezintă 28,2% din totalul
finanțărilor
• Energie din surse regenerabile –
4,4 miliarde EUR
• Eficiență energetică – 4,8 miliarde EUR
• Transport ecologic și cu mai puține emisii de
carbon – peste 7,1 miliarde EUR
• Cercetare, dezvoltare și inovare –
1 miliard EUR
• Atenuarea schimbărilor climatice – împăduriri,
deșeuri, ape uzate 0,5 miliarde EUR
• Atenuarea schimbărilor climatice în alte
sectoare 0,7 miliarde EUR
• Adaptare la schimbările climatice –
0,8 miliarde EUR
* Cifrele de mai sus sunt supuse unui audit extern

Munții Rodopi, Bulgaria, locul ales pentru unul din proiectele
pilot de conservare a naturii în cadrul Rewilding Europe
(restaurarea ecologică a Europei)
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Dobânzi plătite
în cai sălbatici

O soluție nouă pentru biodiversitate
reînvie animalele din vechime

M

unții Rodopi din Bulgaria au o înălțime de peste
2 000 de metri, cu chei adânci și stânci abrupte
acoperind o suprafață de aproape 15 000 km2.
Aceștia reprezintă unul din cele mai importante
locuri de reproducție pentru hoitari, specie pe cale de dispariție la scară mondială, și singurul din țară pentru vulturul sur.
Munții Rodopi reprezintă una din cele opt zone pilot pentru
o rețea cu o nouă viziune asupra conservării naturii, numită
Rewilding Europe. Pe măsură ce oamenii se mută în număr
tot mai mare în zone urbane, Rewilding Europe preia zonele
rurale, unde populația scade, și le transformă din nou în zone
sălbatice, restaurând ecosisteme care se autoîntrețin și care
sunt vitale pentru biodiversitate, dezvoltând totodată mecanisme economice noi, bazate pe natură.
Inițiativa s-a dovedit a fi o oportunitate comercială pe care BEI
o susține cu 6 milioane EUR, în cadrul Mecanismului de finanțare a capitalului natural, care a fost înființat de BEI și Comisia
Europeană. „Se admite din ce în ce mai mult faptul că granturile publice nu sunt suficiente pentru a acoperi costurile eforturilor de conservare”, este de părere Jane Feehan, care răspunde de investițiile privind mediul și schimbările climatice.
„Rewilding Europe pune în centrul atenției natura, dar elaborează și un model de afaceri solid, astfel încât se are în vedere acordarea de finanțare pentru extinderea activităților în cadrul acestei operațiuni.”
În Munții Rodopi din Bulgaria, operațiunea s-a materializat
în colaborarea cu antreprenori locali pentru a impulsiona turismul în natură la scară mică prin reamenajarea locurilor de
pândă pentru fotografierea faunei sălbatice, instruirea antreprenorilor locali și demonstrarea valorii comerciale a naturii
sălbatice. Obiectivul final este acela de a finanța restaurarea
ecologică a regiunii și de a opri otrăvirea, braconajul și electrocutarea animalelor, acțiuni care au dus la reducerea numărului de vulturi suri la doar 10 perechi.
Rewilding Europe a introdus o unitate antiotrăvire prevăzută cu câini care detectează pericolele pentru vulturi. În cadrul
programului Rewilding Europe se construiesc cuiburi artificiale pentru a atrage vulturii negri să-și întemeieze colonii,
existând o colaborare și cu companiile locale de electricitate
pentru izolarea liniilor electrice. În timp ce localnicii foloseau
momeli otrăvite pentru a se proteja de lupi, Rewilding Europe
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a adus cerbi lopătari și cerbi comuni, pentru ca lupii să aibă
mai multă pradă naturală. Acest lucru este esențial pentru a
atrage vulturii, deoarece aceștia se hrănesc cu ce rămâne pe
carcasele lăsate de lupi.
Cum reacționează localnicii? „Îi implicăm, desigur, în noua
abordare”, spune Wouter Helmer, șeful Rewilding Europe.
„Sunt tot mai puțini ciobani în zona respectivă. Cei care rămân înțeleg că dacă aducem cerbi, îndepărtăm lupii de oile
și vitele lor, pentru lupi fiind mai ușor să atace animalele
sălbatice.”
Localnicii înțeleg, de asemenea, că eforturile de restaurare
ecologică îi ajută să-și diversifice venitul, atrăgând turiști din
Sofia și din afara țării. Aceasta înseamnă că au posibilitatea
să ofere masă și cazare pentru turiști, menținându-și în același timp efectivul de animale. „Oamenii înțeleg că un lup în
viață este mai valoros pentru ei decât unul mort”, spune Helmer. „Prin munca noastră îi ajutăm să-și regândească relația
cu natura.”

Readucerea speciilor vechi dispărute
Oportunitățile de turism nu se limitează la locurile de pândă
pentru fotografierea faunei sălbatice din Munții Rodopi. De
fapt, Rewilding Europe a lansat platforma European Safari
Company. În comparație cu animalele africane, asociate de
obicei cu expedițiile de vânătoare, ce anume din fauna europeană ar putea stârni interesul? Ce-ați zice de bouri? Aceștia
sunt strămoșii sălbatici cu coarne mari ai vitelor domestice,
cu o înălțime de 1,80 metri și cântărind mai mult de o tonă,
prezenți în desenele din peșteri. În mitologia greacă, Zeus
s-a transformat în bour pentru a o seduce și răpi pe frumoasa
prințesă Europa, astfel luând ființă continentul Europa.
Bourii au evoluat în Pleistocen și au dispărut în urmă cu circa 400 de ani, dar genele lor sunt încă vii și sănătoase, fiind
prezente în unele rase vechi de vite. O parte din misiunea
Rewilding Europe este de a folosi aceste vite pentru a obține
rasa Tauros, o specie de vită sălbatică asemănătoare cu bourul care poate supraviețui independent. De ce este acest lucru
atât de important? „Biodiversitatea are nevoie de o diversitate a peisajelor”, spune Helmer. „Nu doar păduri, ci și spații mai
deschise. În prezent, pentru prima dată în istorie, am ajuns într-o etapă în care în multe locuri nu mai există pășunat, astfel

Câștigătorul premiului,
apicultorul Sanjin Zarkovic, la
ferma sa din Melnice, Croația,
care face parte din proiectul
Rewilding Europe

că diversitatea câmpurilor cu iarbă sălbatică, cu flori, păsări și
fluturi nu mai este întreținută de arhitecții săi naturali.”
Inițial, bourul era una din speciile de bază care se îngrijea de
aceasta. Împreună cu acesta, în special în ultimul mileniu,
această sarcină era parțial îndeplinită cu ajutorul țăranilor și
al animalelor acestora, activitate care, cel puțin în modul tradițional în care se practică pășunatul, va dispărea în curând. O
dată cu reducerea numărului celor dispuși să mai facă agricultură, rămân suprafețe întinse unde animalele sălbatice, precum bourii care aveau grijă în mod natural de pășuni, au dispărut, iar numărul vitelor este, de asemenea, în scădere. „Am
decis să aducem înapoi îngrijitorii inițiali ai pășunilor”, spune
Helmer.
Acesta arată că 99% din genele îngrijitorilor inițiali ai pășunilor sunt încă prezente în rasele domestice de acum, astfel
că Programul Tauros folosește diverse rase primitive pentru a
crea o vită mai rezistentă care să poată trăi independent. În
prezent, au fost reproduse câteva sute de animale, iar primele rezultate ale introducerii lor în sălbăticie sunt promițătoare.

Rewilding „îi ajută săși regândească relația cu
natura”

Caii sălbatici lăsați liberi în Munții Rodopi, împreună cu noua
rasă de tauri asemănători bourilor și cu zimbrul, fac parte dintr-o altă inovație care aparține Rewilding Europe: Banca Europeană pentru Fauna Sălbatică. Este asemenea unei bănci
reale, spune Helmer. Proprietarii pot împrumuta cai primitivi
care să pască pe terenurile lor, iar în cinci ani vor da înapoi jumătate din efectivul lor de cai. Cum o herghelie crește cu circa 25% pe an, banca primește înapoi un număr mai mare de
cai decât a dat cu împrumut, iar proprietarul păstrează un număr egal de cai. „Poate fi considerată o rată a dobânzii foarte
bună”, spune Helmer.
Dacă proprietarul demonstrează că a mărit suprafața de pășunat disponibilă pentru caii sălbatici, atunci acesta poate să
păstreze caii suplimentari pentru încă cinci ani.
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Proiect pentru
un oraș verde

Essen era sinonim cu poluarea industrială.
Acum acesta a fost numit Capitala Verde a
Europei. Iată secretul orașului german
care a înfăptuit o revoluție ecologică.

Î

n momentul reunificării Germaniei, două treimi din apele reziduale ale Essenului ajungeau în râul Emscher. Abatoarele și oțelăriile își evacuau rămășițele de carne, respectiv deșeurile, în râu, acesta devenind un depozit de
metale grele și dejecții lichide de la porci. Emschergenossenschaft, alcătuită din 19 autorități locale și numeroase societăți
care au fondat în 1899 prima asociație din Germania de gestionare a apelor reziduale, a conceput un plan ambițios de readucere a râului la starea sa naturală. A avut mult de lucru,
dar a reușit.
Directorul general al Emschergenossenschaft, Uli Paetzel,
își duce acum copiii pe terenurile de joacă verzi de pe malurile râului. „Aceasta este cea mai mare încercare a Europei
de a restaura complet peisagistica unui râu și de a fi o forță
motrice a schimbării structurale”, spune el. „Am redat râul
populației.”
În 2017, Comisia Europeană a numit Essen Capitala Verde a
Europei, un premiu anual pentru un oraș aflat în topul modului de viață urban ecologic. Fostul oraș minier dispune în
prezent de un parc public de 23 de hectare, apă de calitate
superioară și restricții de trafic în centrul orașului. Funingine, murdărie, miros greu și coșuri cu fum gros – cu astfel de
atribute este încă asociat Essenul de oameni din alte părți”,
spune Matthias Sinn, șeful departamentului pentru mediu al
orașului. „Essen este însă mai frumos și mai verde decât ne
imaginăm. Toate parcurile și întinderile de apă vă dau o adevărată poftă de viață.”
Printre realizările ecologice pentru care Essen a câștigat premiul Capitala Verde a Europei se numără:
• 13 000 de locuri de muncă în sectorul ecologic inovator
• 95% din populație locuiește acum la distanță de 300 m de
spații verzi urbane
• 376 km de piste de biciclete
• 128 000 m2 de drumuri reasfaltate cu asfalt
fonoabsorbant
Iar Essen își fixează obiective ambițioase:
• reducerea emisiilor de CO2 cu 40% până în 2020
• 25% din toate deplasările să fie cu bicicleta până în 2035
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•
•

20 000 locuri de muncă în sectorul mediului până în 2025
65% din toate deșeurile reciclate până în 2020.

Ecologizarea orașului Essen include un proiect de construire
a unei rețele de canalizare subterane de 400 km și renaturalizarea malurilor râului pe o lungime de 350 km. „Ceea ce este
remarcabil în cazul acestui proiect este anvergura puternic regională, lucrările complexe de construcție, creșterea biodiversității”, spune Sebastian Hyzyk, economist la BEI.
Costul operațiunii este de 5,3 miliarde EUR, din care BEI finanțează circa 30%. După două împrumuturi anterioare, banca
a mai acordat un împrumut de 450 de milioane EUR în 2017
pentru continuarea proiectului.

„Toate parcurile și
întinderile de apă vă dau o
adevărată poftă de viață”
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Reciclarea
oferă Europei
o valoroasă
rezervă de titan

T

itanul și-a luat numele de la titanii puternici din
mitologia greacă, datorită rezistenței sale. Totodată este ușor, nu ruginește și se îndoaie fără să se
rupă. Aceste proprietăți îl fac să fie o materie primă strategică pentru multe produse, inclusiv componente
pentru fuzelajul avioanelor, pentru rachete, nave spațiale și
veste antiglonț.
Problema este că titanul nu poate fi cumpărat cu ușurință
din Europa sau reciclat eficient din deșeuri neutilizate. Firmele mari, precum Airbus, se îndreaptă adesea spre SUA
sau Rusia când vor să cumpere titan sau să recicleze deșeuri.
În prezent, o fabrică nouă franceză, numită EcoTitanium, rezolvă această problemă utilizând cuptoare avansate și o altă
tehnologie pentru reciclarea titanului. Procesul este, de asemenea, benefic pentru mediu prin reducerea emisiilor, deoarece reciclarea titanului utilizează mai puțină energie decât rafinarea minereului de titan.
„Titanul este un metal valoros și vom îmbunătăți substanțial
oferta pentru acest metal”, spune Thomas Devedjian, director financiar la Eramet, grupul de minerit și metale care a construit EcoTitanium în regiunea vulcanică din centrul Franței.
EcoTitanium utilizează cea mai recentă tehnologie la cuptoarele cu plasmă și vid, care consumă mai puțină energie
decât alte metode de topire. Cuptorul cu plasmă topește
substanțele cu ajutorul gazului încălzit, în timp ce cuptorul
cu vid le topește în absența aerului pentru a preveni contaminarea. Titanul necesită dispozitive speciale de topire deoarece este foarte rezistent la căldură.

Mai ieftin și mai eficient
Titanul nu este rar, dar este scump, fiind greu de rafinat.
Producerea acestuia implică multă muncă și temperatură
extrem de ridicată. Este de șase ori mai scump decât oțelul.
La prelucrarea titanului rezultă o cantitate mare de rebuturi de titan, care sunt adesea trimise în afara Europei pen-
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Noua fabrică franceză
păstrează o importantă resursă și
protejează clima
tru reutilizare. Pentru unele piese de avion, 90% din titan se
transformă în rebut de fabricație.
Noua instalație de reciclare din Saint-Georges-de-Mons va
produce aliaj de titan folosit în aviație care va fi ceva mai

SOLUŢIE INTEGRATĂ
PENTRU TITAN

TOPIRE CU ARC DE PLASMĂ

ieftin și mai eficient decât titanul nou. Instalația împiedică emisia a 100 000 tone de dioxid de
carbon pe an.

REBUT
RAV
LINGOURI
BURETE

ECOTITANIUM
PRELUCRARE

FORJARE

UKAD
MKAD

ŢAGLE

FORJARE ÎN
MATRIŢĂ ÎNCHISĂ

AUBERT & DUVAL

PRODUSE

Banca Europeană de Investiții a acordat uzinei
un împrumut de 30 de milioane EUR, în cadrul
Planului de Investiții pentru Europa. Costul total
al instalației a fost de circa 48 de milioane EUR.
„Europa are nevoie de acest tip de inovație”,
spune Mariateresa Di Giacomo, responsabil
principal de credite de la Banca Europeană de
Investiții.
Titanul este folosit, de asemenea, la fabricarea
corpului navelor, a cadrelor de bicicletă și în industria chimică. Face priză bună cu osul, astfel
că se utilizează la implanturi și proteze dentare. Albul de titan, materialul utilizat la rafinarea
metalului titan, este un excelent înălbitor pentru vopsele, produse de protecție solară și pastă
de dinți.
„Este un proiect minunat”, spune Di Giacomo.
„Are câte ceva din fiecare – tehnologie nouă,
locuri de muncă noi, mai puține rebuturi și este
benefic pentru economia circulară.”

„Europa are nevoie de acest
tip de inovare.”

Intrați pe internet pentru mai
multe detalii privind proiecte
de mediu susținute de BEI
• Aflați mai multe detalii despre proiectele de mediu susținute de BEI, inclusiv finanțarea sa revoluționară pentru activitățile forestiere din Irlanda, la
adresa: eib.org/irish-forests
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Actor global
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7,91 mld.

EUR

pentru împrumuturi noi în
afara Uniunii Europene
• Vecinătatea estică – 0,88 mld. EUR
• Țările candidate sau potențial candidate și
AELS – 1,62 mld. EUR
• Țările mediteraneene – 1,96 mld. EUR
• Africa, zona Caraibilor și Pacific, TTPM și
Africa de Sud – 1,47 mld. EUR
• Asia și America Latină – 1,99 mld. EUR

Workers on the rice plantation
near Saint-Louis, Senegal
2017
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Viață nouă
pentru Marea
Moartă

Israelienii, palestinienii și iordanienii își
unesc forțele pentru a contracara o criză
a apei în regiune

O

dată la două săptămâni, familiile din Iordania deschid robinetele și își umplu rezervoarele de pe acoperiș cu până la patru metri cubi de apă potabilă.
Este doar o treime din cantitatea de apă de care au
nevoie – dar asta e tot ce primesc. „Oamenii suferă enorm”, spune Nabil Zoubi, director de proiect în cadrul unei întreprinderi
ambițioase care urmărește utilizarea apelor Mării Roșii pentru
diminuarea crizei de apă și pentru revitalizarea Mării Moarte.
Una din cele mai aride țări din lume, Iordania nu dispune de suficientă apă proaspătă pentru populația sa în creștere și pentru
cei 1,3 milioane de refugiați sirieni pe care îi adăpostește. Apa
este o problemă și în Israel și Palestina, situație care se înrăută-
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țește o dată cu schimbările climatice. În acest timp, cantitatea
insuficientă de apă din Marea Moartă a dus la scăderea nivelului apei din lacul biblic, determinând probleme de mediu.
În cadrul acestui plan, apa din Marea Roșie se va transforma în
apă potabilă. Saramura – soluția cu salinitate ridicată rămasă
după desalinizare – va fi transferată în Marea Moartă printr-o
conductă de 180 km, reducând declinul nivelului apelor acesteia. Iordania va avea apă curentă trei zile pe săptămână, în
loc de opt ore o dată la două săptămâni, cât are în prezent.
Un alt avantaj: întrucât Marea Moartă este situată la cea mai
scăzută cotă din lume, apa se va deplasa în jos pe o distanță

de peste 600 de metri, generând 32 megawați de hidroelectricitate pe an.
BEI a mobilizat un acord de asistență tehnică finanțat cu fonduri UE în valoare de 2 milioane EUR pentru proiect. Agenția
guvernamentală franceză care promovează dezvoltarea durabilă colaborează cu BEI pentru a asigura succesul proiectului.

Schimb de apă și utilizare în comun
a apei
Ideea unei conducte din Marea Roșie în Marea Moartă datează
de pe vremea acordului dintre Israel și Iordania din 1994. Dar
abia în 2013, Israel, Iordania și Palestina au semnat un memorandum de înțelegere cu privire la planul actual.
Proiectul Marea Roșie-Marea Moartă contribuie la Inițiativa BEI
privind reziliența economică, un program major pentru creșterea investițiilor în regiune. BEI are în vedere, de asemenea, un
împrumut de 60 de milioane EUR, alături de finanțare din par-

tea unor agenții de dezvoltare franceze, italiene și spaniole, către guvernul Iordaniei, pentru a susține contribuția acestuia la
proiect.
Acest pachet financiar UE comun se poate combina cu un grant
de 40 de milioane EUR prin Facilitatea de investiții pentru vecinătate finanțată de UE. „UE susține acest proiect uriaș printr-o
abordare integrată”, spune ambasadorul UE în Iordania, Andrea
Fontana. „Există granturi UE, sume garantate de Italia, Franța,
Spania, totul fiind coordonat de AFD (Agence Française de Développement) și BEI.” Proiectul trebuie să beneficieze, de asemenea, de un grant în valoare de 100 de milioane USD de la
USAID.
Totodată, se prevede ca BEI să acorde un împrumut de până la
200 de milioane EUR societății care va câștiga licitația pentru
proiect.

„Iordania va avea apă
curentă trei zile pe
săptămână, în loc de
opt ore o dată la două
săptămâni, cât are
în prezent.”
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Înaintea Europei
în Etiopia

Milioane de oameni se bucură de M-Birr,
un serviciu mai avansat decât serviciile
bancare prin telefonul mobil utilizate de
majoritatea europenilor

R

ezemată de zidul de pământ al casei ei, Amadi își aduce aminte de zilele pe care le petrecea stând la coadă în soarele arzător al Etiopiei pentru a-și încasa indemnizația socială. Se întâmpla adesea ca banii să nu
ajungă, iar Amadi, o femeie în vârstă, trebuia să parcurgă ore
întregi până în satul ei aflat la mare distanță, pentru ca a doua
zi să treacă prin același coșmar. „Au fost foarte multe probleme. A fost foarte greu”, spune aceasta. „Acum însă, ne descurcăm mult mai bine.”
Amadi este unul din cele două milioane de etiopieni care se
bucură de M-Birr, un serviciu bancar prin telefonul mobil, a
cărui denumire provine de la birr, moneda țării. În prezent,
indemnizațiile sociale se plătesc direct în contul său mobil
M-Birr de la instituția de microfinanțare regională. În loc să
parcurgă o distanță lungă pentru a-și încasa banii, acum se
duce la un agent local din apropiere pentru a retrage bani.
„Sunt respectată și îmi primesc banii”, spune ea.
M-Birr își propune să reprezinte vârful de lance etiopian al
fenomenului serviciilor bancare prin telefonul mobil, care
transformă lumea operațiunilor financiare pentru africanii
obișnuiți. În Kenya, peste 40% din PIB trece prin sistemul
de servicii de plăți mobile M-PESA. În afară de câteva țări, în
care serviciile bancare prin telefonul mobil s-au impus, continentul se bazează în continuare masiv pe plățile în numerar. Logistica nu este una ușoară în Africa, astfel că o rețea
mobilă permite ca banii să circule sigur și ușor. „Dispozitivele mobile s-au dovedit deja a fi un mijloc eficient de creștere
a incluziunii financiare”, este de părere Hannah Siedek, expert în microfinanțare de la BEI.

Sprijinirea Pachetului de finanțare a
impactului
BEI sprijină etapa următoare de extindere a M-Birr cu o investiție de capital de 3 milioane EUR – la care se mai poate adăuga încă 1 milion EUR – în cadrul Pachetului de finanțare a
impactului, un instrument de finanțare în valoare de 800 de
milioane EUR care permite băncii să preia mai multe riscuri în
Africa, Caraibi și Pacific decât prin proiectele obișnuite. Este
pentru prima dată când BEI investește în tehnologia financia-
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„Îmi place mai
mult așa.”

Mareh, clientă M-Birr
în satul său din
Etiopia

ră mobilă în Africa, fiind vorba despre o coinvestiție împreună
cu DEG, o filială a băncii KfW din Germania.
Înainte de intrarea sa completă în funcțiune în 2015, M-Birr a desfășurat un program de un an care a dat posibilitatea
unui număr de cinci filiale de microfinanțare locale să furnizeze servicii bancare prin telefonul mobil. Instituțiile de microfinanțare oferă servicii M-Birr în mai mult de 7 000 de amplasamente – sucursale și agenții ale instituției financiare de
microfinanțare M-Birr în magazine, farmacii și benzinării de
pe tot cuprinsul Etiopiei. Fondată de un francez și un irlandez,
instituția prelucrează în prezent indemnizațiile sociale pentru peste 750 000 de gospodării cu circa trei milioane de be-

neficiari, deservind totodată 280 000 de clienți de bază care
utilizează servicii bancare prin telefonul mobil. Vorbim de o
transformare uriașă pentru o țară în care doar una din cinci
persoane are un cont bancar, în timp ce jumătate din totalul adulților posedă un telefon mobil. „Jucăm un rol însemnat în incluziunea socială”, afirmă Thierry Artaud, președinte
executiv al M-Birr. „Investițiile BEI vor permite dezvoltarea afacerii noastre și creșterea economică a țării.”

 areh gesticulează insistent cu telefonul în timp ce enumeră
M
beneficiile pe care i le-a adus M-Birr.

„Acces la beneficiile serviciilor
bancare prin telefonul mobil”

Într-o țară cât Franța și Spania la un loc, o rețea mai mare este
vitală. „M-Birr și partenerii săi deschid Etiopiei calea către
o lume a serviciilor bancare prin telefonul mobil, fapt ce va
avea un impact uriaș asupra vieții de zi cu zi a utilizatorilor”,
este de părere Benoît Denis, economist în cadrul serviciului
de economie digitală al BEI. „Societatea răspunde într-adevăr
unei nevoi. Scopul este acela de a extinde accesul la beneficiile serviciilor bancare prin telefonul mobil în toate sectoarele
economiei. Acesta este sprijinul pe care vrem să-l oferim.”

În fața magazinului, o femeie în vârstă pe nume Mareh scoate un telefon celular dintr-o punguță pe care o poartă la gât.
Majoritatea utilizatorilor M-Birr își cumpără un telefon cu câțiva dolari, dar cei care nu își permit nici măcar atât primesc
un card răzuibil cu un cod PIN pe care îl introduc când ajung
la un agent M-Birr pentru a-și ridica indemnizațiile sociale.

La fel ca și Amadi, au extenuat-o lungile deplasări pe jos până
la punctele de distribuire a banilor de la guvern, care adesea
se dovedeau a fi inexistenți. „Nu mi-e ușor să folosesc telefonul, dar mă ajută agentul, așa că îmi pot primi banii prin
M-Birr”, explică aceasta. „Îmi place mai mult așa.”

Sucursală M-Birr dintr-un sat etiopian
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De unde vin
fondurile
BEI, cel mai mare emitent și furnizor de fonduri
multilateral din lume, a mobilizat 56,4 miliarde
EUR de pe piețele de capital internaționale în
2017, pe lângă cele 3,8 miliarde EUR investite în
prefinanțare la sfârșitul anului 2016. Din această
sumă totală, 4,3 miliarde EUR au fost sub formă
de obligațiuni ecologice, numite obligațiuni de
sensibilizare la problemele climatice. Acestea au
fost lansate în timp ce banca aniversa un
deceniu de când a devenit primul emitent
de obligațiuni ecologice. Obligațiunile
emise de bancă ajung la investitori care în
general nu ar investi în Europa și care
contribuie indirect la proiecte europene
prin faptul că investesc în obligațiuni BEI.

Altele 6%
SEK 2%
PLN 2%
TRY 3%
GBP 7%

USD
33%

B

anca a lansat emisiuni în 15 monede, majoritatea mobilizărilor fiind în cele trei monede principale, și anume EUR, USD și GBP.
Sursele și scadențele diversificate conferă flexibilitate strategiei de finanțare a băncii. Faptul că are
operațiuni în valute multiple îi permite BEI să acceseze anumite monede locale pentru plăți.

America

14% 11% 12%

Distribuția
obligațiunilor
BEI după
regiunea
investitorilor
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EUR
47%

2017

Distribuția
obligațiunilor
BEI în funcție
de monedă

Europa

Asia

63% 68% 66%

2% 2% 1%

21% 19% 21%

Orientul
Mijlociu și
Africa

2015

2016

2017

Vești bune din
China în privința
mediului

V

ești bune în ceea ce privește acțiunile climatice. Se
estimează că piața obligațiunilor ecologice va continua să se extindă odată cu implicarea Chinei. „China se confruntă cu probleme uriașe de mediu, care
trebuie tratate cu seriozitate”, spune Aldo Romani, expertul BEI care a structurat prima obligațiune ecologică exact în
urmă cu un deceniu. „Obligațiunile ecologice sunt o modalitate prin care China stabilește o legătură tot mai însemnată
cu piețele internaționale pentru a contribui la rezolvarea problemelor globale.”
Reprezentanți BEI au vizitat China în anul 2017 pentru a consolida sprijinul băncii pentru proiectele climatice de acolo. BEI
estimează că va aproba împrumuturi pentru mari proiecte climatice din China în materie de transport urban, activități forestiere și eficiență energetică. Banca UE și banca centrală a
Chinei au convenit, de asemenea, să colaboreze în privința
unui cadru comun pentru obligațiunile ecologice și să stabilească mai clar cerințele de calificare a proiectelor. Cele două
părți speră că împreună vor reuși să crească încrederea investitorilor chinezi și internaționali.
Importanța acestei acțiuni a fost evidențiată cu ocazia summitului UE-China de la Bruxelles din iunie, când reprezentanții părților au subliniat angajamentul comun în lupta împotriva schimbărilor climatice. În colaborarea privind obligațiunile
ecologice cu Comitetul de finanțare a proiectelor ecologice
din China, BEI a contribuit la ceea ce este cunoscut drept grupul de experți la nivel înalt privind finanțarea durabilă, un fo-

Beijing investește puternic în
obligațiuni ecologice
rum creat de Comisia Europeană pentru a oferi consultanță
cu privire la promovarea durabilității politicii UE.
Chiar dacă acum obligațiunile ecologice sunt la mare căutare,
nu a fost întotdeauna clar dacă acestea vor avea un viitor. Romani își aduce aminte de dificultățile cu care s-a confruntat la
birou în urmă cu un deceniu. Rezolvarea problemei schimbărilor climatice a devenit o chestiune stringentă în Europa, dar
puțină lume credea că ideea obligațiunilor ecologice ar putea fi una dintre soluții. Mulți experți considerau că va fi prea
greu sau discutabil să se monitorizeze și să se confirme faptul
că banii obținuți pe aceste obligațiuni s-au cheltuit într-adevăr pentru mediu.
„În anul 2007, nimeni nu credea în viabilitatea obligațiunilor
ecologice, iar oamenii se întrebau de ce BEI era singura care
discuta despre ele”, spune Romani, manager la BEI în domeniul finanțării în EUR. Astăzi, când BEI sărbătorește cea de-a
unsprezecea aniversare a obligațiunilor sale ecologice, această piață este una dintre cele mai de succes în ceea ce privește
finanțarea combaterii schimbărilor climatice.

Intrați pe internet pentru a asculta
•
Aldo Romani vorbește despre obligațiuni ecologice în
podcastul BEI „Dicționar financiar”: eib.org/greenbonds-podcast
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Guvernanță durabilă,
receptivă și vigilentă
Structura de guvernare a BEI
Acționari

Cele 28 de state membre ale UE

Consiliul guvernatorilor

Consiliul de administrație

Miniștrii statelor membre

Numit de statele
membre

Comitetul de audit
Independent

Comitetul de direcție

Clasificarea
finanțării
durabile

B

- Președinte
- 8 vicepreședinți

Finanțarea durabilă se bazează pe
investiții care țin cont de considerente
referitoare la mediu, societate și
guvernanță. Aceasta include fonduri
pentru abordarea emisiilor de gaze cu
efect de seră și a poluării, precum și
pentru reducerea deșeurilor și utilizarea
mai eficientă a resurselor naturale.

EI coordonează un grup de bănci multilaterale de
dezvoltare pentru elaborarea unor „Principii comune pentru urmărirea finanțării acordate pentru atenuarea schimbărilor climatice”, care vor încorpora
obiectivele Acordului de la Paris. Banca și-a mai asumat un
rol cheie similar și în anul 2017, ca parte a implicării sale în activitatea grupului de experți la nivel înalt privind finanțarea
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durabilă, înființat de Comisia Europeană în decembrie 2016.
Scopul grupului este de a face recomandări pentru elaborarea unei strategii cuprinzătoare a UE privind finanțarea durabilă. În raportul său interimar, publicat în iulie 2017, grupul de experți a sugerat ca BEI să coordoneze întocmirea
unei clasificări a finanțării pentru combaterea schimbărilor
climatice, începând cu atenuarea schimbărilor climatice. În

urma consultărilor cu principalele părți interesate, BEI a elaborat o propunere privind un proiect de taxonomie pentru
atenuarea schimbărilor climatice, aducându-și contribuția la
activitatea susținută a grupului de experți. În raportul său final din ianuarie 2018, grupul de experți a recomandat Comisiei Europene să adopte o foaie de parcurs pentru perioada
2018-2019 privind o taxonomie completă în materie de dura-

bilitate. Aceasta se va baza pe activitatea BEI privind atenuarea schimbărilor climatice, ca prim pas, fiind urmată de adaptarea la schimbările climatice și de alte elemente sociale și de
mediu. Este un pas esențial în stabilirea de criterii clare în vederea stimulării pieței pentru produse financiare durabile și
creșterii sprijinului față de politicile publice.
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Vă ascultăm

A

Mecanismul BEI de tratare a plângerilor s-a
ocupat în anul 2017 de mai multe cazuri decât
oricând până atunci.

ceastă situație se datorează în parte faptului că banca este din ce în ce mai vizibilă, ceea ce creează un
grad mai mare de conștientizare a impactului său
asupra mediului și în plan social, precum și a meca-

nismului său independent de răspundere publică. Se datorează, de asemenea, numărului tot mai mare de tranzacții complexe în care este implicată banca, precum și unor proiecte
relativ importante care au atras numeroase plângeri.

Cale de acces la portul Mombasa

Casele din Mombasa ale căror locatari ar putea fi
excluși din acordul de compensare
În ianuarie 2017, mecanismul de tratare a plângerilor a
primit primele din cele 13 plângeri cu privire la punerea în aplicare a planului de măsuri corective elaborat
în cadrul proiectului căii de acces la portul Mombasa din Kenya. Scopul planului era de a compensa 120
de proprietari de construcții din zona Jomvu, evacuați în mai 2015 fără a se respecta procedura legală. În
timp ce persoanele afectate și-au primit compensațiile
în fonduri bănești, mecanismul de tratare a plângerilor
a constatat că evaluarea activelor nu a fost comunicată
transparent. Este posibil, de asemenea, ca unele dintre
persoanele afectate să nu-și fi primit compensațiile. În
decembrie 2017, reclamanții și cel care implementează proiectul au convenit ca mecanismul de tratare a
plângerilor să faciliteze un proces de mediere în 2018
pentru a clarifica metodologia de evaluare folosită la
calcularea compensațiilor și pentru a analiza rezultatul
acestor evaluări.
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Gazoductul transadriatic
Cunoscut sub denumirea de TAP, acesta reprezintă tronsonul occidental al coridorului sudic al gazelor de la granița greco-turcă până în Italia, prin Albania. Plângerile
au ajuns la bancă într-o fază timpurie a ciclului proiectului, în principal în momentul evaluării exproprierilor din
Grecia și Albania. Aceste plângeri au circulat în interiorul
băncii în vederea examinării în perioada de evaluare a
împrumutului. Mecanismul de tratare a plângerilor a înregistrat mai multe plângeri de la persoane fizice și comunități din Italia care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la riscurile de mediu și industriale ale proiectului. În
2017, mecanismul de tratare a plângerilor a primit 22 de
plângeri noi, din totalul de 38 referitoare la TAP.

Ombudsmanul European
În 2017, Ombudsmanul European a informat BEI
cu privire la 11 noi plângeri în legătură cu activitățile băncii. Trei dintre plângeri vizau întârzieri ale răspunsurilor la plângeri deja înaintate
băncii: mina de nichel Ambatovy din Madagascar; depozitul de stocare subterană Castor din
Spania; și presupusa neemitere a unei decizii
cu privire la anchetarea unui conflict de interese. Ombudsmanul a închis ultimul caz, deoarece plângerea s-a rezolvat după ce reclamantul a
primit răspunsul de la BEI. Totuși, Ombudsmanul
a efectuat verificări la fața locului ale dosarelor
băncii în cazurile Ambatovy și Castor. Concluziile Ombudsmanului urmează să fie publicate în
2018. Numărul plângerilor nerezolvate la sfârșitul anului s-a dublat, ajungând la 10.

Mecanismul BEI de tratare
a plângerilor în 2017
• 114 plângeri noi, cu 25 mai multe față de anul 2016
• 103 plângeri înregistrate ca admisibile,
cu 19 mai multe
• 173 de cazuri tratate, cu 51 mai multe
• 101 plângeri nesoluționate la sfârșitul anului,
cu 59 mai multe

Revizuirea politicii
În mai 2017, după consultări cu Ombudsmanul European, banca a lansat o consultare publică pentru a-și revizui politica mecanismului de
tratare a plângerilor, prezentând publicului modificările propuse în
iunie, feedback suplimentar fiind primit în scris la sfârșitul lunii septembrie. Această revizuire periodică a generat interes semnificativ în
rândul persoanelor fizice, în special din partea organizațiilor societății civile, care au depus o scrisoare comună cu numeroase observații și
propuneri. Banca analizează cu atenție aceste observații, cu scopul de a
implementa modificările aduse mecanismului de tratare a plângerilor
în prima jumătate a anului 2018.

Metroul din Cairo
Mecanismul de tratare a plângerilor a inițiat o altă mediere în decembrie 2017 cu privire la implementarea proiectului liniei de metrou din Cairo. Proiectul a implicat relocarea involuntară a mai multor comunități, întreprinderi și persoane fizice, inclusiv peste 100
de proprietari de magazine din piața El Bohy, în zona Imbaba. Mecanismul de tratare a plângerilor a primit deja o plângere de la reprezentanții acestor grupuri în 2016, dar situația s-a agravat odată cu
demolarea pieței, în august 2017, fără acceptarea pachetului de compensații de către comunitate. În momentul în care s-a făcut demolarea, mecanismul de tratare a plângerilor propusese deja medierea,
la care cel care implementează proiectul și persoanele afectate de
acesta au acceptat să participe. Nereușita medierii va determina examinarea în detaliu a plângerilor.
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De veghe

S

Investigatorii BEI au depistat mai multe
nereguli în 2017

erviciul Anchetarea fraudelor, din cadrul băncii anchetează frauda, corupția și alte conduite interzise în proiectele finanțate de bancă. Acesta efectuează verificări
proactive ale integrității pentru a identifica cazuri ne-

raportate anterior și se ocupă de instruirea personalului băncii, de conștientizare și de consilierea colegilor cu privire la
prevenirea și descurajarea fraudei.

Biroul de prevenire și combatere a corupției din Letonia a arestat mai mulți funcționari de la societatea „Latvenergo”, în iunie 2010. Biroul susține că funcționarii s-au folosit de poziția lor cu rea
credință în scop de mită și spălare de bani a unor bunuri achiziționate ilegal. Latvenergo a atribuit un contract societății spaniole Iberdrola Ingeniería y Construcción, cunoscută și sub denumirea
Iberinco, pentru construirea unei termocentrale în Riga, contract finanțat de BEI. Ca rezultat al investigărilor și procedurilor judiciare pentru corupție și trafic de influență care au urmat arestărilor
inițiale, banca a încheiat în decembrie 2017 un acord de soluționare cu Iberinco.
În baza acestui acord, Iberinco a fost exclusă din proiectele finanțate de BEI timp de un an. Iberinco și Grupul Iberdrola vor elabora și pune în aplicare un program de sponsorizare specific pentru
a combate corupția și frauda. Pe tot parcursul anchetei, Iberinco a cooperat cu BEI pentru clarificarea problemelor legate de fapte ilegale. Totodată, societatea a luat măsuri pentru ca angajații să
fie trași la răspundere, iar sistemele sale de conformitate să fie revizuite pentru ca astfel de abateri
să nu se repete.
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Cazul
Iberinco

53,7%

Tipuri de sesizări

Volumul cazurilor în 2017

(cazuri deschise în anul 2017 Grupul BEI)

(Grupul BEI)

25,5%
10,7%
Fraudă

Corupție

Coluziune

6%

(aplicabile numai cazurilor deschise în 2017)

Verificarea proactivă a integrității în
cazul împrumuturilor către IMM-uri
Serviciul Anchetarea fraudelor a efectuat o serie de verificări proactive ale integrității în cazul împrumuturilor derulate prin bănci partenere către IMM-uri din UE și din afara UE.
În urma verificărilor s-au constatat următoarele:
•
•

•
•
•
•

indicii ale unor conduite interzise și infracțiuni, precum
spălarea banilor;
împrumuturi mari către beneficiari care se presupune că
sunt implicați în acte de contrabandă cu arme și crimă
organizată;
firme paravan și împrumuturi legate de persoane expuse politic;
împrumuturi către beneficiari care nu îndeplineau criteriile de eligibilitate;
intervenții pentru modificarea deciziilor de creditare
fără justificare comercială;
băncile au furnizat informații înșelătoare și false către
BEI, când aceasta urma să aprobe alocarea fondurilor.

149

• Total cazuri închise

126

• Număr total de cazuri
la care s-a lucrat

302

• Cazuri aflate în curs de
anchetare la sfârșitul anului

136

0,7%

Utilizare abuzivă
și frauduloasă a
numelui BEI

Surse ale sesizărilor în 2017

• Cazuri noi deschise

Obstrucție

Interne

3,4%
Sprijin în anchetele efectuate de
alte servicii

61%

Externe

39%

Atacuri de tip phishing
În anul 2017, mai multe atacuri de tip „phishing” și înșelătorii
pe internet s-au folosit în mod abuziv de denumirea BEI sau
de nume ale unor angajați ai BEI sau ale unor persoane din
conducerea BEI, încercând să determine utilizatorii să plătească taxe administrative sau taxe de cerere. Desigur, fiind
o instituție financiară internațională publică, BEI nu percepe
taxe pentru astfel de servicii. Și mai important, în contextul
înșelătoriilor de acest tip, BEI nu acordă împrumuturi direct
persoanelor fizice. Frauda a cuprins utilizarea abuzivă a siglei BEI, a numelui și reputației instituției, e-mailuri false și
site-uri paralele. La primirea notificărilor cu privire la astfel
de aspecte, Serviciul Anchetarea fraudelor, din cadrul băncii a solicitat imediat eliminarea site-urilor din serviciul de
găzduire de domenii și închiderea conturilor de e-mail false.
Totodată, BEI a sfătuit persoanele afectate să ia legătura cu
anchetatori experți din cadrul autorităților naționale.
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Ce urmează?
•
•

•
•

•

•
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Iată câteva repere pentru 2018 din planul
operațional al BEI

Țintă pentru împrumuturile noi acordate: 67 miliarde EUR
Numărul operațiunilor se va menține, dar la volume mai
mici, întrucât activitățile speciale cu risc mai mare continuă
să aibă o pondere în creștere în cadrul împrumuturilor
Activități speciale: circa 25% din totalul împrumuturilor,
respectiv 17,3 miliarde EUR
În cadrul UE, BEI va continua să sprijine obiectivele
politicilor
europene
care
vizează
restabilirea
competitivității UE, creșterea economică pe termen lung și
crearea de locuri de muncă, bazându-se pe experiența sa
financiară și tehnică
În afara UE, creditarea se va axa pe extinderea
infrastructurii de bază, precum drumurile, rețelele de
electricitate și alimentarea cu apă
Serviciile de consiliere vor continua să crească,
estimându-se 530 de misiuni. Se estimează că aceste
proiecte vor sprijini în final un cost total al investițiilor de
28 de miliarde EUR.
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Acum este momentul să punem accentul pe ajustări structurale care vor face Europa mai rezilientă din punct de vedere
economic și vor aduce economia în mod ferm pe calea creșterii durabile. Grupul BEI, ca vehicul al UE pentru investiții, va
continua să aibă un impact demonstrabil atât în interiorul,
cât și în afara UE.

Intrați pe internet
• Informații detaliate suplimentare cu privire la cadrul de
funcționare și planul operațional 2018 găsiți la adresa www.
eib.org/infocentre/publications/all/operational-plan-2018.htm

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