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CUM SĂ CITIȚI RAPORTUL - FIRUL VERDE
Oriunde vă aflați, vremea este prezentă. La fel și în acest raport, deoarece clima este FIRUL
VERDE care ghidează activitatea Băncii Europene de Investiții în anul 2019, mai exact
ACȚIUNILE PENTRU COMBATEREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE . Acțiunile climatice
reprezintă de mult timp un factor semnificativ în activitatea băncii. În 2019, am reacționat la
urgența climatică și de mediu cu AMBIȚII NOI PENTRU INVESTIȚIILE ÎN DOMENIUL
CLIMEI ȘI AL MEDIULUI din următorul deceniu și o POLITICĂ NOUĂ DE CREDITARE ÎN
DOMENIUL ENERGETIC.

Pentru ca încălzirea globală să nu înregistreze o creștere mai mare de 1,5° Celsius, obiectiv
stabilit prin Acordul de la Paris, nivelul emisiilor de carbon trebuie să se situeze sub 580 giga
tone. Pentru noi toți. Pentru totdeauna. În ritmul actual, vom atinge această cifră până în
2032. Dar, cu investiții mai mari, acest lucru nu este inevitabil. Necesarul de investiții este
însă enorm. În Europa, investițiile estimate în sistemele energetice, de exemplu, trebuie să se
dubleze în deceniul următor pentru a atinge valoarea de 400 miliarde EUR.
În acest sens, rolul de bază revine Băncii Europene de Investiții. Fiind o bancă publică, banca
UE investește în orice, de la infrastructură pe termen lung la proiecte inovatoare în domeniul
bateriilor, și INTERVINE ÎN SECTOARE ÎN CARE INVESTIȚIILE SUNT PREA LENTE ,
precum renovările vizând eficiența energetică a locuințelor. Într-o secțiune nouă a acestui
raport, specialiști de bază din cadrul Băncii Europene de Investiții își expun părerile cu privire
la ceea ce înseamnă criza climatică pentru noi, prezintă NOILE TIPURI DE FINANȚARE pe
care le vom dezvolta pentru a ne atinge obiectivele, precum și tipurile de PROIECTE PE CARE
LE VOM SUSȚINE .
Proiectele din acest raport acoperă fiecare domeniu al dezvoltării economice – infrastructura,
inovarea, întreprinderile mici și mijlocii. Pentru a ilustra profunzimea actualelor acțiuni
climatice întreprinse de noi și angajamentul nostru privind viitoarele investiții verzi, am scris
despre fiecare dintre aceste domenii, punând accentul pe climă și mediu. INFRASTRUCTURA

CARE VIZEAZĂ CLIMA, INOVAREA ECOLOGICĂ ȘI ACȚIUNILE CLIMATICE PENTRU
IMM-URI, prezentate în context global. De exemplu, veți citi despre un dispozitiv românesc de

inteligență artificială pentru reducerea risipei alimentare, prezentat simultan cu un proiect de
creștere a randamentului producătorilor peruani de cafea. Și asta, deoarece cooperăm la nivel
global pentru a găsi SOLUȚII PENTRU CRIZA ce ne amenință pe toți, indiferent unde ne aflăm.

Prezentul raport conține relatări despre ingeniozitate și angajament, crearea de locuri de
muncă și prosperitate. Împletite cu FIRUL VERDE CARE GHIDEAZĂ INVESTIȚIILE
DURABILE ALE BEI , acestea ilustrează ocazia pe care acțiunile climatice și de mediu ne-o
oferă tuturor de a salva lumea pentru generații viitoare și de a construi o economie prosperă,
nepoluantă și ecologică.
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BANCA CE ÎȘI ÎNDEPLINEȘTE
SARCINILE

S

criu despre realizările Băncii Europene de Investiții din ultimul an într-un moment în care fiecare
săptămână – fiecare oră – este crucială. Chiar dacă în prezent, banca UE își canalizează knowhow-ul și puterea financiară împotriva COVID-19, suntem conștienți că ne așteaptă un deceniu care va fi
crucial pentru combaterea schimbărilor climatice. În ciuda îndoielilor exprimate de multă lume cu privire
la tratarea simultană a coronavirusului și schimbărilor climatice, avem convingerea că acest mod de
abordare absolut necesar. Eforturile imediate în vederea redresării economiilor noastre trebuie totodată
să pună bazele unui viitor durabil.
În 2019, banca a investit în competitivitatea Europei, în inovare și în tehnologii noi, care vor
asigura calitatea vieții pentru generațiile viitoare și vor crește prosperitatea noastră. Ponderea
crescândă în cadrul activității noastre a preocupării pentru încălzirea globală dovedește faptul că
acțiunile climatice constituie o oportunitate de afaceri, dar și o necesitate existențială. Noua amenințare
a COVID-19 face cu atât mai oportun acest report. Anul trecut am aprobat mai multe tranzacții care
demonstrează angajamentul în lupta împotriva bolilor — un angajament care a devenit și mai puternic
odată cu rolul nostru central în răspunsul coordonat al Europei împotriva coronavirusului.
Anul trecut am stabilit un reper ambițios. Promitem să dedicăm 50 % din finanțarea noastră
acțiunilor climatice și durabilității mediului începând din 2025. Tot ceea ce întreprindem va
respecta pe deplin Acordul de la Paris. În fond, nu ar avea niciun sens să investim 50 % în climă și
mediu, iar 50 % pentru a finanța proiecte dăunătoare mediului.
Ceea ce e la fel de adevărat și în cazul crizei provocate de coronavirus. Fiecare șoc economic accelerează
schimbările structurale pe termen lung. Realizarea ambițiilor noastre mai mari privind clima și durabilitatea
mediului este cel mai bun mod în care Banca Europeană de Investiții poate ajuta la redresarea economică
în urma pandemiei. De exemplu, tranziția energetică poate contribui la redresare prin faptul că se creează
mai multe locuri de muncă, noi industrii cu creștere rapidă, crește concurența și se reduce dependența
energetică.
Anul trecut am aprobat noua politică de creditare în domeniul energetic. Aceasta include un angajament de a opri investițiile în proiecte privind combustibilii fosili convenționali la sfârșitul anului 2021.
Banca Europeană de Investiții este prima instituție financiară internațională care își ia un angajament de
acest fel. Este un exemplu elocvent de pionierat european pe frontul schimbărilor climatice.
În calitate de bancă a Uniunii Europene, Banca Europeană de Investiții acționează ca vehicul financiar
al politicii UE. În cadrul uriașului proiect european în derulare care vizează acțiunile climatice, suntem
în strâns parteneriat cu Comisia Europeană și cu guvernele tuturor statelor membre. Activitatea
prezentată în acest raport demonstrează competența care ne recomandă drept un pilon de bază
al Pactului ecologic european anunțat de Comisie în ianuarie 2020.
Abordare unitară
Acțiunile climatice nu înseamnă ignorarea altor domenii ale activității noastre. Prezentul raport demonstrează că, pentru a fi eficiente, acțiunile climatice trebuie să funcționeze în domenii precum coeziunea,
inovarea, IMM-urile și infrastructura. Dacă nu se realizează acest lucru, atunci acestea pur și simplu nu își
ating scopul. Acțiunile climatice, de exemplu, înseamnă și crearea de locuri de muncă. Raportul nostru
privind investițiile în perioada 2019-2020 estimează că energia din surse regenerabile va crea în jur de
500 000 de locuri de muncă în Europa în următoarele decenii.
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CUVÂNT ÎNAINTE DIN PARTEA PREȘEDINTELUI

Promitem să dedicăm 50 %
“
din finanțarea noastră acțiunilor

climatice și durabilității mediului
începând din 2025. Tot ceea ce
întreprindem va respecta pe
deplin Acordul de la Paris.

”

Activitatea desfășurată în domeniul coeziunii, care s-a aflat în centrul atenției băncii încă din 1958, ia o
nouă dimensiune în cadrul ambițiilor noastre extinse privind clima. Pe tot parcursul anului 2019, specialiștii noștri au susținut formularea de către Comisie a Mecanismului pentru o tranziție echitabilă, care va
facilita trecerea la energia mai ecologică în regiuni și industrii bazate pe combustibili fosili. Poziția noastră unică de punct de intersecție între instituțiile UE, guvernele naționale și orașele și regiunile Europei
face ca crearea acestui mecanism să fie o misiune de bază a BEI în anii următori.
În același timp, activitatea noastră de dezvoltare pune accentul pe reziliența și adaptarea la schimbările
climatice, deoarece acestea salvează sau protejează vieți și construiesc prosperitatea economică.
Schimbările climatice au loc la nivel global, astfel că noi trebuie să ne intensificăm investițiile
pe întreg globul. Și în acest sens dispunem de resurse. Experții noștri își îmbină experiența în
recunoașterea inovării autentice cu activitatea de dezvoltare – dispunem de 50 de birouri în toată lumea
și derulăm operațiuni în 43 de state fragile. În ultimii 10 ani, țările respective – cel mai puțin dezvoltate
din lume – au primit peste 5,5 miliarde EUR de la peste 100 de operațiuni BEI.
Angajament și realizare
Prin noul nostru angajament privind clima și noua politică de creditare în domeniul energetic, ar putea
fi ușor să ne concentrăm numai asupra viitorului, uitând de realizările din trecut. Înainte ca aspectele
legate de climă să devină preocuparea noastră de bază și înainte să apară urgența COVID-19, Băncii
Europene de Investiții i-a fost încredințată uriașa sarcină de a susține investiții de 500 miliarde EUR în
economia UE pe parcursul a cinci ani, ca parte a Planului Juncker. În 2020, suntem pe cale să atingem
fără probleme acel obiectiv principal de 500 miliarde EUR. Cel mai important este că știm deja că acest
program de anvergură a avut un impact structural asupra economiei europene, constând în creșterea
numărului de locuri de muncă și creșterea economică în deceniile următoare.
Avem misiunea de a susține proiectul european și de investi sustenabil în viitorul Europei. Asta am făcut
în 2019 și vom continua să acționăm în același mod.
Werner Hoyer
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Banca
Europeană
de Investiții

ACTIVITATEA ÎN 2019

58,7 mld. EUR

PROIECTE APROBATE
Uniunea Europeană
În afara Uniunii Europene

51,1 mld. EUR
7,6 mld. EUR

ÎMPRUMUTURI ACORDATE
Uniunea Europeană
În afara Uniunii Europene

55,4 mld. EUR
7,9 mld. EUR

PLĂȚI
Uniunea Europeană
În afara Uniunii Europene

43,8 mld. EUR
4,3 mld. EUR

RESURSE MOBILIZATE

(ÎNAINTE DE SWAPURI)

Monede principale (EUR, GBP, USD)
Alte monede

63,3 mld. EUR

48,1 mld. EUR
50,3 mld. EUR

42,7 mld. EUR
7,6 mld. EUR

Impactul Grupului BEI

4,4
milioane
7,4
milioane

386 600

Numărul IMM-urilor/
întreprinderilor de
dimensiune intermediară
susținute de Grupul BEI
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98 %

Numărul locurilor de
muncă susținute în
IMM-uri/întreprinderi de
dimensiune intermediară
(Grupul BEI)
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Gospodării care pot fi
alimentate cu energie
electrică prin capacitate
suplimentară de producere
de energie electrică

117
milioane

... din energia electrică
provine din surse de
energie regenerabilă

Clienți cu servicii
mobile îmbunătățite

Fondul
European
de Investiții

ACTIVITATEA ÎN 2019

Fondul European de Investiții (FEI), care face
parte din Grupul BEI, este specializat în
finanțare de risc p entru susținerea
microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și
mijlocii și stimulează creșterea și inovarea în
Europa. Acesta oferă finanțare și know-how
pentru investiții solide și durabile și operațiuni
de garantare. Acționarii FEI sunt BEI, Comisia
Europeană, bănci publice și private și instituții
financiare.

10,2 mld. EUR
3,4 mld. EUR
6,7 mld. EUR
0,1 mld. EUR

631
milioane

11,5
milioane

12
milioane

1,7
milioane

10
milioane

Populație cu apă
potabilă mai sigură

ÎMPRUMUTURI
ACORDATE
Capital propriu
Garanții
Microfinanțare

Populație cu sisteme
de salubritate
îmbunătățite

Populație care
se confruntă cu risc
redus de inundații

Călătorii suplimentare
efectuate anual cu
mijloace de transport public
finanțate de BEI

Populație cu
servicii de asistență
medicală îmbunătățite

Cifrele reprezintă rezultatele preconizate ale noilor operațiuni finanțate aprobate în 2019 pentru prima dată. Toate cifrele sunt neauditate și provizorii.
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GRUPUL BEI ÎN ȚARA
DUMNEAVOASTRĂ
DANEMARCA
1,05 miliarde EUR 0,34 % din PIB

ȚĂRILE DE JOS

IRLANDA

2,82 miliarde EUR 0,35 % din PIB

1,08 miliarde EUR 0,31 % din PIB

REGATUL UNIT
0,78 miliarde EUR 0,03 % din PIB

BELGIA
1,86 miliarde EUR 0,39 % din PIB

ȚĂRILE MEDITERANEENE €2,45 miliarde EUR

LUXEMBURG

ȚĂRILE CANDIDATE SAU POTENȚIAL
CANDIDATE ȘI AELS 1,4 miliarde EUR

0,24 miliarde EUR 0,38 % din PIB

ACP, TTPM ȘI AFRICA DE SUD 1,4 miliarde EUR
ASIA, ASIA CENTRALĂ
ȘI AMERICA LATINĂ 2,2 miliarde EUR

FRANȚA
8,50 miliarde EUR 0,35 % din PIB

VECINII DIN EST 1,35 miliarde EUR

INTERNAȚIONAL LA NIVELUL UE
0,86 miliarde EUR

PORTUGALIA
1,62 miliarde EUR 0,77 % din PIB

SPANIA
8,97 miliarde EUR 0,72 % din PIB
AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb
ACP: Africa, zona Caraibilor și Pacific
TTPM: țări și teritorii de peste mări
Nuanțele mai închise semnifică investiții mai mari ca pondere în PIB.
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FINLANDA
1,87 miliarde EUR 0,78 % din PIB

SUEDIA

ESTONIA

2,03 miliarde EUR 0,43 % din PIB

0,28 miliarde EUR 1,00 % din PIB

LETONIA
0,25 miliarde EUR 0,8 % din PIB

LITUANIA
0,05 miliarde EUR 0,10 % din PIB

POLONIA

GERMANIA

5,42 miliarde EUR 1,03 % din PIB

6,15 miliarde EUR 0,18 % din PIB

REPUBLICA CEHĂ
1,49 miliarde EUR 0,68 % din PIB

SLOVACIA
0,25 miliarde EUR 0,27 % din PIB

AUSTRIA
1,72 miliarde EUR 0,43 % din PIB

UNGARIA
0,77 miliarde EUR 0,54 % din PIB

SLOVENIA
0,25 miliarde EUR 0,52 % din PIB

ROMÂNIA

CROAȚIA
0,57 miliarde EUR 1,05 % din PIB

0,87 miliarde EUR 0,39 % din PIB

BULGARIA

ITALIA

0,36 miliarde EUR 0,59 % din PIB

10,97 miliarde EUR 0,62 % din PIB

GRECIA
2,06 miliarde EUR 1,09 % din PIB

0,23 miliarde EUR 1,04 % din PIB

MALTA

CIPRU

0,1 miliarde EUR 0,72 % din PIB
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TOTAL APROBĂRI ESIF
PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2019

DANEMARCA
940 milioane EUR

ȚĂRILE DE JOS
3,3 miliarde EUR

IRLANDA
1 miliard EUR

REGATUL
UNIT
2,2 miliarde EUR

BELGIA
1,6 miliarde EUR

LUXEMBURG

ALTELE

119 milioane EUR

(MAI MULTE ȚĂRI, LA NIVEL REGIONAL)

8,8 miliarde EUR

FRANȚA
15 miliarde EUR

PORTUGALIA
2,7 miliarde EUR

Toate cifrele prezentate sunt de la lansarea
FEIS. Cu cât este mai închisă culoarea, cu atât
este mai mare valoarea investițiilor mobilizate
legate de FEIS raportate la PIB
(bazate pe aprobări).
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SPANIA
10,4 miliarde EUR

FINLANDA
2 miliarde EUR

ESTONIA

SUEDIA

182 milioane EUR

3,4 miliarde EUR

LETONIA
263 milioane EUR

LITUANIA
321 milioane EUR

Fondul european pentru investiții strategice
(FEIS) este o inițiativă lansată în comun de
Grupul BEI și Comisia Europeană, menită să
contribuie la depășirea deficitului de
investiții din UE. Cu o garanție de la bugetul
UE, FEIS urmărește să deblocheze investiții
suplimentare de cel puțin 500 miliarde EUR
până în 2020. Până la 31 decembrie 2019,
investițiile suplimentare s-au situat la nivelul
a 458 miliarde EUR.

POLONIA
3,9 miliarde EUR

GERMANIA
7,9 miliarde EUR

REPUBLICA CEHĂ
874 milioane EUR

SLOVACIA
555 milioane EUR

AUSTRIA
1,8 miliarde EUR

UNGARIA
788 milioane EUR

SLOVENIA
188 milioane EUR

ROMÂNIA
CROAȚIA

735 milioane EUR

283 milioane EUR

BULGARIA

ITALIA

546 milioane EUR

11,3 miliarde EUR

GRECIA
2,7 miliarde EUR

CIPRU
46 milioane EUR

MALTA
44 milioane EUR
13

> 1 000 MILIARDE EUR PENTRU < 1,5°C

În 2019, Banca Europeană de Investiții și-a stabilit ambițiile privind clima și
mediul pentru următorul deceniu. Iată foaia noastră de parcurs pentru
combaterea schimbărilor climatice.

P

entru a evita mult mai multe provocări reprezentate de schimbările climatice, trebuie să decarbonizăm rapid economia. Deceniul următor va fi crucial.

În conformitate cu Acordul de la Paris, aproape toate guvernele din întreaga lume au convenit să
mențină încălzirea globală sub 2° C și să depună eforturi pentru a o limita la 1,5° C. Pentru a atinge
aceste obiective, nivelul emisiilor de dioxid carbon trebuie să se situeze sub 580 giga tone. În ritmul
actual de circa 37 giga tone pe an, vom depăși această limită până în 2032.
Realizarea acțiunilor lăsate nerezolvate de sectorul privat
Sectorul privat nu a susținut costurile pentru stoparea schimbărilor climatice. De aceea, sectorul public
este mai activ în acest sens, crescând investițiile și încurajând oamenii și societățile să-și schimbe obiceiurile. În Europa, investițiile în sistemele energetice, de exemplu, trebuie aproape să se dubleze în
deceniul următor – ajungând până la 400 miliarde EUR pe an.
Băncile publice pot investi în proiecte de infrastructură pe termen lung și în inovare, acestea fiind
necesare pentru tranziția către un viitor durabil. Putem, de exemplu, să investim într-o baterie de mari
dimensiuni care se încarcă în zilele cu vânt sau cu soare și se descarcă chiar și atunci când nu este soare
sau vânt. Băncile publice pot ajuta sectoarele în care investițiile sunt lente, precum eficientizarea
locuințelor din punct de vedere energetic.
Ce va face Banca Europeană de Investiții
31 % din finanțarea noastră a susținut acțiuni climatice în anul 2019. Vom crește sprijinul pentru acțiuni
privind clima și durabilitatea mediului până la 50 % până în anul 2025 – ceea ce înseamnă peste
30 miliarde EUR pe an. Această sumă nu va fi însă suficientă și cea mai mare parte a sumelor destinate
acțiunilor climatice va trebui să provină din sectorul privat. Banca Europeană de Investiții atrage
finanțare suplimentară pentru fiecare proiect, din sectorul privat și cel public. Avizul nostru favorabil
încurajează alți investitori, în special bănci private, să constate că proiectul este solid.
Ne propunem să susținem combaterea schimbărilor climatice și îmbunătățirea mediului cu mai
mult de 1 000 miliarde EUR în deceniul 2020-2030.
Până la sfârșitul anului 2020, întreaga finanțare acordată de bancă va respecta Acordul de la Paris.
Criteriile în baza cărora se va acorda finanțarea vor fi emisiile reduse de dioxid de carbon și dezvoltarea
rezilientă la schimbările climatice. În industriile în care reducerea emisiilor este dificilă, vom susține
proiecte care ajută societățile să treacă la un model bazat pe emisii reduse de carbon. De asemenea, ne
vom asigura că toate proiectele gestionează riscurile viitoare ale schimbărilor climatice.
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FOAIA NOASTRĂ DE PARCURS ÎN DOMENIUL CLIMEI ȘI
POLITICA DE CREDITARE ÎN DOMENIUL ENERGETIC
Noua noastră politică energetică
Până la sfârșitul anului 2021, vom înceta să mai susținem proiecte privind combustibilii fosili convenționali,
precum producerea de petrol și gaz natural sau rețelele de gaz tradiționale.
Ne vom concentra pe:
• eficiența energetică, precum renovarea clădirilor și locuințelor, iluminatul stradal mai bun și transportul
ecologic
• surse de energie care nu produc emisii și care vor ajuta Europa să-și atingă obiectivul ca cel puțin 32 %
din toată energia produsă să provină din surse regenerabile de energie
• rețele electrice care conectează surse noi de energie cu emisii reduse de dioxid de carbon
• inovare în producerea, stocarea și utilizarea energiei
Tranziție favorabilă incluziunii
Regiunile cele mai dependente de combustibilii fosili au nevoie de mai mult sprijin. Proiectele în
domeniul energiei ecologice vor crea sute de mii de locuri de muncă, dar trebuie să acordăm atenție
deosebită regiunilor cu mine de cărbune și alte industrii mari generatoare de emisii de dioxid de carbon
care angajează un număr mare de persoane și susțin economia. Trebuie să încurajăm recalificarea forței
de muncă și să susținem proiecte care atrag industrii noi în aceste regiuni.
O politică energetică favorabilă climei poate fi de folos societății. În Uniunea Europeană, 11 % din populație nu își poate încălzi locuințele la prețuri accesibile. Milioane de oameni se chinuie să-și plătească
facturile la gaz și electricitate sau să-și încălzească locuințele corespunzător. Femeile mai în vârstă suferă
cel mai mult deoarece dispun de venituri mai mici și petrec mai mult timp acasă. Creșterea eficienței
energetice a locuințelor de pe continent va duce la scăderea nivelului emisiilor și a costului facturilor la
energie, precum și la îmbunătățirea condițiilor de trai.
În mod similar, proiectele privind transportul urban curat asigură transport la prețuri accesibile, dar totodată
îmbunătățesc calitatea aerului și sănătatea societății. Investițiile în agricultura favorabilă climei în regiunile
care nu dispun de prea multă apă vor reduce riscul deșertificării solului și desființării locurilor de muncă.
Dezvoltarea durabilă
Trebuie să susținem proiectele ecologice care ajută lumea să îndeplinească obiectivele de dezvoltare
durabilă.
Investițiile în mediu și în combaterea schimbărilor climatice pot să crească veniturile oamenilor,
să le amelioreze condițiile de trai și să le asigure hrană suficientă, apă curată și salubritate. De
asemenea, putem reduce nevoia de a muta locuințe din cauza unor pericole noi, precum condiții
climatice extreme și inundații. Putem reduce numărul persoanelor expuse la riscuri climatice și vulnerabile la sărăcie cu 62 până la 457 milioane la nivel mondial.
Vom investi în proiecte de atenuare a schimbărilor climatice care au un impact major asupra oamenilor.
Energia din surse regenerabile din afara rețelei, la scară mică, precum sistemele solare pentru locuințele
din zona rurală a Africii, asigură electricitate pentru oameni care nu au fost niciodată conectați la rețele
de energie electrică. Proiectele de adaptare la schimbările climatice fac ca podurile și drumurile să fie
mai consolidate, astfel încât să reziste în fața furtunilor și să permită oamenilor să se deplaseze la piață,
la doctor sau la muncă.
De asemenea, trebuie să oferim oamenilor posibilitatea de a se schimba. BEI va continua să investească
în sectoare care îmbunătățesc societatea, precum asistența medicală și educația, și vom sprijini în
continuare antreprenoriatul în rândul femeilor, oferind unui număr mai mare de persoane acces la
împrumuturi pentru a-și lansa o idee sau pentru a-și extinde o afacere.
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FIRUL VERDE
Cum răspunde Banca Europeană de Investiții la dezvoltarea politicilor în condițiile
crizei climatice

Mă bucură nespus progresul pe
care [Banca Europeană de Investiții]
l-a făcut pentru a-și consolida rolul
de bancă europeană pentru climă.
Acest fapt va conduce la creșterea
investițiilor în tehnologiile și
soluțiile europene pe care le caută
lumea.

Clima și durabilitatea mediului constituie demult o prioritate
pentru Banca Europeană de Investiții, dar în fața crizei climatice
fără precedent și a investițiilor masive necesare pentru tranziția
către o societate neutră din punctul de vedere al emisiilor de
carbon, știm bine că menținerea practicilor actuale nu reprezintă
o opțiune. De aceea ne-am angajat să extindem finanțarea
noastră pentru climă și mediu pentru a susține investiții în valoare
de 1 000 miliarde EUR pentru aceste obiective în următorul
deceniu. În acest fel, BEI devine esențială pentru punerea în
aplicare a Pactului ecologic european. Suntem pregătiți să facem
față provocării.
Emma Navarro, vicepreședinte responsabil pentru acțiuni climatice, BEI

Ursula von der Leyen, președinte al
Comisiei Europene

Pentru a atinge obiectivele ambițioase
stabilite prin Pactul ecologic
european, este nevoie de investiții
semnificative. Nu vom putea face față
acestor nevoi decât dacă mobilizăm
atât sectorul public, cât și pe cel
privat. În acest sens, BEI va fi un
partener principal, acționând ca un
factor de colectare și multiplicare a
investițiilor publice și ca o garanție
suplimentară pentru investițiile
private.
Frans Timmermans, vicepreședinte al
Comisiei Europene
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Banca Europeană de Investiții susține deja de
mai mult timp acțiunile climatice.
Împrumuturile acordate pentru combaterea
schimbărilor climatice au reprezentat 31 % din
volumul total al finanțărilor Grupului în 2019.
Foaia de parcurs a băncii în domeniul climei
este în prezent în curs de revizuire, iar eforturile
depuse în acest sens ne vor ajuta să continuăm
să extindem și mai mult împrumuturile
destinate proiectelor climatice. În anul următor,
banca își va consolida angajarea în proiecte
care contribuie la decarbonizarea sectoarelor
industrial și al transporturilor, inovații legate de
climă și eficiență energetică. Pentru a avea
impactul scontat, banca trebuie să găsească
modalități noi de a răspunde nevoilor pieței și
de a-și îndeplini obiectivele de politică.
Elina Kamenitzer, șef de serviciu, Biroul pentru
climă, Operațiuni, BEI

Investițiile legate de climă vor fi tot mai importante în toate sectoarele și regiunile
geografice în vederea realizării obiectivelor deosebit de dificil de atins stabilite pentru
2030 și 2050. În ultimii ani, am susținut deja eforturile de decarbonizare ale companiilor
europene de utilități și utilizarea surselor de energie regenerabilă, a echipamentelor și
infrastructurii care facilitează acest lucru, vizând toate tehnologiile și structurile pieței.
În anii următori, Banca Europeană de Investiții va trebui să-și extindă obiectivul și să-și
adapteze oferta de finanțare, pentru a facilita transformarea unei largi varietăți de
sectoare, cu precădere a celor mari consumatoare de energie. În plus, banca va trebui să
joace un rol cheie pe acele segmente ale pieței în care trebuie puse în aplicare soluții
tehnologice și financiare inovatoare, precum eficiența energetică sau sursele de energie
regenerabilă. În acest sens, ne putem baza pe know-how-ul solid, fiind pregătiți să
răspundem rapid nevoilor pieței și așteptărilor promotorilor, asumându-ne rolul de
incubator sau finanțator de referință – după caz – capabil să catalizeze alte surse de
finanțare.
Birthe Bruhn-Leon, director, Regiunea Peninsulei Iberice, Operațiuni, BEI

Aș dori ca sintagma „împrumuturi acordate
pentru combaterea schimbărilor climatice”
să fie înțeleasă ca fiind suficient de
cuprinzătoare încât să acopere instrumente
financiare dedicate diverselor componente
ale mediului uman, atât ale celui natural, cât
și ale celui social. Înțelesul sintagmei este
acela de împrumuturi destinate dezvoltării
durabile, care include, desigur, protecția
mediului natural, adaptarea la schimbările
climatice și atenuarea efectelor acestora – dar
și dezvoltarea educației, asistenței medicale
și a altor elemente ale infrastructurii sociale.
Acest lucru este deosebit de important în
țările în curs de dezvoltare, care întâmpină
obstacole în calea dezvoltării durabile pe
diverse planuri și care au cel mai mult nevoie
de un set complex de instrumente financiare
care să funcționeze pe mai multe fronturi.
Rafal Rybacki, șef de serviciu, Țări învecinate cu
UE, Sector public Asia de Est și Asia Centrală,
Operațiuni, BEI

În vederea îndeplinirii noilor obiective privind clima
și durabilitatea mediului până în 2025, va trebui să
colaborăm mai mult cu clienții noștri și principalele
părți interesate pentru a identifica noi oportunități.
Acest lucru presupune să ne intensificăm activitățile
de succes de până acum și să dezvoltăm proiecte și
produse noi în domeniile în care nu am fost destul de
eficienți. Mă aștept să se pună accent mai mare pe
eficiența energetică și pe adaptare, dată fiind nevoia
mare de investiții în cele două sectoare. Și produsele
noi, precum creditele ecologice și instrumentele de
finanțare mixte pentru mobilizarea investițiilor
private, ar trebui să joace un rol mai mare.
Martin Berg, șef de unitate, Politica privind fondurile
pentru mediu și finanțarea combaterii schimbărilor
climatice, Operațiuni, BEI
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FUZIUNEA LA RECE?
FUZIUNEA LA CALD ESTE MAI
AVANTAJOASĂ.
S-ar putea ca sursele de energie regenerabilă să nu fie suficiente pentru a
înlocui combustibilii fosili și a satisface cererea pe termen lung. Trebuie să
căutăm alte surse de energie. Dar ce este energia de fuziune, cum funcționează aceasta? Există fuziune la rece?

A

ți auzit probabil despre fuziunea la rece, ideea că atomii pot să fuzioneze fără a utiliza o cantitate
semnificativă de căldură sau alt tip de energie și totuși să producă o cantitate uriașă de energie.
Această piatră filozofală constituie de mult timp obiectul căutărilor multor alchimiști ai zilelor noastre,
așa că îi vom lăsa să caute în continuare.
Fuziunea la cald este însă reală. Este ceea ce se întâmplă în interiorul soarelui și al altor stele. Nucleele
atomilor se contopesc la viteză mare, rezultând fuziunea nucleară și eliberarea unei cantități considerabile de energie. Cercetarea și dezvoltarea privind energia de fuziune încearcă să creeze reacții similare
aici pe Pământ la peste 100 de milioane grade Celsius.
Opusul fisiunii nucleare
Într-un fel, energia de fuziune este opusul a ceea ce în mod convențional numim energie nucleară – deși
energia de fuziune are de-a face și cu nucleul atomilor. În actualele centrale nucleare, energia rezultă din
dezintegrarea atomului. Fuziunea nucleară, după cum sugerează și numele, produce energie nu prin
dezintegrarea atomilor, ci prin contopirea acestora.
Diferența reală vine din tipul elementelor implicate în aceste procese. Ceea ce cunoaștem drept energie
nucleară are nevoie de elemente cu atomi mari și grei, precum uraniul sau plutoniul, care se pot diviza
în atomi mai mici. Totuși, uraniul și plutoniul, precum și produsele lor de fisiune sunt radioactive, ceea
ce înseamnă că, atunci când se dezintegrează, acestea emit radiație ionizantă, care în anumite cazuri ar
putea fi periculoasă pentru oameni.
În schimb, energia de fuziune se bazează pe combinarea a doi atomi ușori – de obicei de hidrogen. Când
doi atomi de hidrogen fuzionează, se produce heliu. Prin urmare, nu numai că energia de fuziune se
bazează pe elementul cel mai abundent din univers, dar principalul pericol al produsului secundar este
să ai o voce ridicol de subțire, dacă îl inhalezi.
Încercați să apropiați doi magneți
Cum contopiți doi atomi? Dificultatea vine din faptul că nucleul unui atom conține protoni încărcați
pozitiv și neutroni neutri, după cum, cu siguranță, vă amintiți de la orele de fizică. Prin urmare, nucleul
unui atom va avea întotdeauna sarcină pozitivă. A încerca să-l combini cu altul tot cu sarcină pozitivă
este ca și cum ai încerca să apropii un magnet de alt magnet. Aceștia vor opune rezistență. De aceea,
energia de fuziune utilizează cei mai ușori atomi posibil. Dar și atunci este foarte dificil.
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METODĂ INOVATOARE DE PRODUCERE A ENERGIEI

Progresele științifice în domeniul energiei de fuziune nu
“
se produc atât de simplu ca în cazul mărului lui Newton.
Este nevoie de mult mai multe resurse.

”

Istvan Szabo, inginer specialist în securitate energetică, în cadrul BEI

În interiorul soarelui, fuziunea nucleară apare deoarece gravitatea imensă atrage atomii în același loc,
creând densitate extremă și căldură enormă, ceea ce face ca atomii să se ciocnească între ei la viteză
mare. Forța de gravitație este mult mai slabă pe Pământ, datorită dimensiunii relativ mici a acestei planete, iar temperatura – în ciuda încălzirii globale – nu este sub nicio formă apropiată de cea a soarelui.
Cum putem atunci să creăm aici condiții similare pentru ca fuziunea nucleară să aibă loc?
Mai fierbinte decât soarele
Răspunsul este destul de evident. Pentru a compensa gravitația mai redusă, pur și simplu trebuie să creăm
o temperatură mai mare decât a soarelui. De șase până la zece ori mai mare, până la 150 de milioane de
grade Celsius. Pe Pământ, această căldură uriașă va crea condițiile care permit atomilor de hidrogen să se
ciocnească, rezultând fuziunea nucleară și generând și mai multă energie. Sună simplu? Mai trebuie puse
la punct câteva detalii.
Prima chestiune: cum s-ar putea crea o astfel de temperatură încât substanța încălzită să nu distrugă tot
ce atinge? Din nou, soluția este simplă: nu o lăsăm să ajungă în contact cu nimic. În acest scop, oamenii
de știință ruși de la mijlocul secolului al XX-lea au creat instalația numită tokamak, o cameră de forma
unei gogoși goale, înconjurată de magneți puternici.
În interiorul acestei camere, gazul de hidrogen este încălzit la o temperatură extrem de ridicată și transformat în starea de plasmă. Starea de plasmă este una din cele patru stări fundamentale ale materiei, în
care substanța gazoasă devine ionizată – deoarece electronii care orbitează în jurul nucleilor atomici
sunt smulși. Materia ionizată este bună conducătoare de electricitate și, prin urmare, câmpurile magnetice pot domina comportamentul materiei. Aici intervine rolul magneților. Magneții pot împiedica
această substanță bună conducătoare de electricitate să se apropie de pereții tokamak-ului, plutind
deasupra ei. Condițiile din interiorul plasmei asigură ciocnirea atomilor și fuzionarea acestora, eliberând
energie.
Cel mai mare reactor experimental de fuziune nucleară din lume, tokamak – numit ITER – se construiește
în prezent în Franța, pentru a dovedi fezabilitatea fuziunii termonucleare ca sursă de energie la scară
mare fără emisii de carbon. ITER este un megaproiect de inginerie de cercetare internațională la care
participă Uniunea Europeană, China, India, Japonia, Coreea de Sud, Rusia și SUA. Dacă va fi un succes,
instalația va transforma 50 MW de energie introdusă în sistem – pentru a încălzi inițial plasma – în
500 MW de energie de fuziune nucleară.
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O gogoașă uriașă
Reactorul ITER va fi uriaș:

• reactorul tokamak ITER va cântări cât trei Turnuri Eiffel;
• s tructura electromagnetului de 1 000 de tone din centrul instalației trebuie să fie suficient de puternică

pentru a conține o forță echivalentă cu dublul forței de propulsie a navei spațiale la decolare (60 meganewton sau o forță de peste 6 000 tone);
• v or fi 18 electromagneți în formă de D în jurul încăperii tokamak în formă de gogoașă, fiecare dintre
aceștia având înălțimea de 17 metri și lățimea de 9 metri și cântărind 310 tone, greutatea aproximativă
a unui avion Boeing 747-300 complet încărcat.
Dar cum am putea să scoatem cantitatea enormă de energie din încăperea în formă de gogoașă și să
o dirijăm în siguranță spre casele noastre sub formă de electricitate? Această operațiune se face prin
peretele încăperii principale și printr-o regiune numită divertor, situată la baza reactorului tokamak.
Divertorul controlează evacuarea căldurii, a gazelor reziduale și a impurităților din reactor și suportă cele
mai mari sarcini termice la suprafață. Suprafața divertorului este acoperită cu tungsten, metalul cu cel
mai mare punct de topire (3 422°C).
În 2019, cu susținerea Fondului european pentru investiții strategice, Banca Europeană de
Investiții a aprobat un împrumut de 250 milioane EUR pentru agenția de cercetare italiană ENEA,
pentru a o ajuta să construiască divertorul și instalația de testare tokamak. Instalația va testa
diverse alternative pentru a evacua cantitatea uriașă de căldură care se scurge în componenta divertorului unui reactor de fuziune nucleară.
O turbină cu abur de succes
Cercetătorii continuă să caute alternative, dar, după cum se prezintă acum, întregul proces de transformare a căldurii în putere electrică pare a fi destul de demodat. Căldura primită de peretele situat în fața
plasmei și de divertor se va utiliza pentru a transforma apa în abur, care va acționa o turbină cu abur.
Turbina este conectată la un generator care produce electricitatea ce va fi introdusă într-o rețea.
„Progresele științifice în domeniul energiei de fuziune nu se produc atât de simplu ca în cazul mărului
lui Newton”, spune Istvan Szabo, inginer specialist în cadrul serviciului de securitate energetică de la
Banca Europeană de Investiții. „Este nevoie de mult mai multe resurse.”
Szabo recunoaște că mâine s-ar putea ca cineva să vină cu o soluție complet diferită pentru a extrage
energia de fuziune sau cu un alt răspuns la nevoia de energie durabilă cu care să ne alimentăm în viitor.
„Există și alte idei privind compresia materiei și fuziunea atomilor. De exemplu, utilizarea laserului sau a
compresiei mecanice. Și, poate, cineva va găsi cândva o soluție pentru fuziunea la rece”, mai spune
Szabo. „Dar toate aceste teste necesită resurse imense. Fuziunea termonucleară este cea mai înaintată
în materie de cercetare și dezvoltare. Aceasta ne dă și cele mai mari speranțe.”
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Instalația va testa diverse alternative pentru a evacua
“
cantitatea uriașă de căldură care se scurge în componenta
divertorului unui reactor de fuziune nucleară.

”

Investiții pentru producerea de energie
Așadar, cercetarea privind obținerea energiei de fuziune nucleară se apropie de final, dar energia
de fuziune nucleară reprezintă doar unul dintr-o serie de proiecte energetice inovatoare pe care le
finanțează BEI.
BEI a investit peste 30 milioane EUR în acțiuni ordinare și acțiuni preferențiale ale responsAbility Access
to Clean Power Fund. Se estimează că fondul va finanța societăți care oferă corpuri de iluminat cu
abonament preplătit și alte sisteme de energie solară din afara rețelei pentru locuințe și întreprinderi, în
special în Africa Subsahariană și Asia de Sud-Est. Aceste sisteme permit familiilor cu venit redus, de
exemplu, să folosească frigidere mici și alte aparate electrocasnice. Pot plăti pentru sistemul de energie
solară în rate mici, iar fondul finanțează furnizorul pentru costul inițial de achiziție al sistemului.
Din cauza riscului ridicat al investițiilor, fondul are mai multe categorii de acțiuni. Categoria cea mai
riscantă o reprezintă acțiunile ordinare în care a investit BEI. Prin achiziția acțiunilor ordinare se reduce
riscul fondului pentru alți investitori care cumpără acțiuni preferențiale. În acest fel, implicarea BEI atrage
capital privat semnificativ la fond. Se estimează că, pe durata existenței fondului, peste 150 milioane de
oameni vor beneficia de energie curată.
BEI a mai investit 50 milioane EUR, în cadrul fondului InnovFin susținut de Comisia Europeană, într-un
fond de investiții prin plasament de acțiuni care vizează inovații ce ar putea reduce semnificativ emisiile
de gaze cu efect de seră. Printre investitorii în acest fond, numit Întreprinderi energetice revoluționare
- Europa, se află Bill Gates și mai multe persoane cu averi nete impresionante.
Numitorul comun al acestor proiecte variate constă în asigurarea unui viitor mai favorabil climei.
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5G PENTRU GENERAȚIILE
VIITOARE
Tehnologia mobilă din generația a cincea va aduce avantaje în materie de
eficiență energetică, ceea ce este o veste bună pentru primele generații de
oameni preocupați de schimbările climatice

D

acă aveți o conexiune la internet funcțională, în ultimul an ați fost probabil asaltat de știri despre
generația a cincea de comunicații mobile. Poate v-ați pus întrebarea: Oare chiar trebuie să fac o pauză
de la Instagram și Spotify, precum și de la tranzacțiile cu Bitcoin pe dispozitivele mele conectate la 4G și să
fiu atent la toate astea?
Dacă vă pasă de climă, la fel ca Băncii Europene de Investiții, răspunsul este afirmativ. Acesta este motivul
pentru care, anul trecut, am acordat un al doilea împrumut în valoare de 250 milioane EUR, susținut de
Fondul european pentru investiții strategice, către Ericsson vizând cercetarea și dezvoltarea sistemelor
societății pentru generația viitoare de comunicații mobile.
Reducerea cheltuielilor cu energia pentru rețele
Specialiștii BEI au clasificat 23 % din împrumutul respectiv drept acțiuni climatice, având în vedere investițiile făcute pentru dezvoltare în materie de eficiență energetică 5G. O lucrare de cercetare recentă demonstrează că, în funcție de tipul traficului de date, redus, mediu sau mare al stației mobile și de configurația
specifică a acesteia, migrarea întregului trafic către o rețea 5G ar putea reduce consumul de energie cu
circa 50 % până la 95 %.
„Cheltuielile cu energia, împreună cu cele pentru chirie reprezintă cele mai mari cheltuieli pentru stațiile
de bază ale rețelelor mobile, astfel că aceste economii sunt importante pentru operatori”, spune Anders
Bohlin, economistul șef din cadrul serviciului pentru infrastructura digitală, din cadrul BEI. „5G oferă
operatorilor un stimulent economic, dar și unul de ordin climatic. Este important pentru ei, deoarece mulți
clienți sunt nemulțumiți de operatori pentru toate aceste dezvoltări care te încurajează să-ți schimbi
telefonul o dată la doi ani, lucru care nu este considerat foarte sustenabil. Operatorii încearcă să-și
îmbunătățească propria conștiință ecologică.”
Facturi mai mici la telefon? Nu încă
Așadar, clienții vor avea parte de reducerea facturilor la telefon odată cu trecerea la 5G? Probabil nu,
estimează Bohlin. Clienții vor beneficia, pur și simplu, de un serviciu mai bun și mai rapid, precum și de un
volum mai mare de date.
Aceasta, deoarece eficiența energetică nu este singurul avantaj al 5G comparativ cu 4G. Cerințele de
performanță ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor pentru comunicațiile din generația viitoare
prevăd creșterea eficienței acestora de 10 până la 100 de ori comparativ cu tehnologia 4G. De exemplu,
numărul dispozitivelor care se pot conecta la o rețea pe o rază de un kilometru pătrat ar trebui să crească
de la 100 000 la un milion. Aceasta înseamnă un dispozitiv pe un metru pătrat. Viteza maximă a traficului
de date ar trebui să crească la 20 gigabiți pe secundă.
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La ce ajută creșterea vitezei și eficienței?
Manuel Tarazona Cano, inginer specialist la serviciul pentru infrastructura digitală, din cadrul Băncii
Europene de Investiții, afirmă că, deși realitatea virtuală, realitatea augmentată, internetul obiectelor și
automobilele conectate sunt deja posibile, performanța crescută a tehnologiei 5G ar putea, în sfârșit, să le
dezvăluie potențialul cu adevărat revoluționar.
Internetul tactil
Unul dintre cele mai promițătoare domenii noi este internetul tactil, este de părere Tarazona. Internetul
tactil se referă la monitorizarea atentă a mișcărilor minuscule ale corpului pentru a vă permite să controlați
obiecte fizice de la distanță, cu feedback senzorial în timp real.
„Gândiți-vă la telechirurgie sau la roboții controlați de la distanță prin mișcarea unor manete, apăsarea de
butoane sau chiar prin gesturi”, continuă Tarazona. „Vom putea să controlăm obiecte de la distanță prin
mișcările corpului și să primim feedback credibil care mimează contactul fizic cu obiectul – dar numai dacă
semnalul mobil ajunge la acel obiect și ne transmite feedbackul aproape în timp real.”
Timpul necesar unui semnal pe suport radio pentru a se deplasa
printr-o rețea se numește latență și este un alt parametru al tehnologiei
5G care va fi de zece ori mai scurt – până la o milisecundă.
Evitarea interferențelor cu videoclipurile de divertisment
O altă caracteristică a tehnologiei 5G, „felierea rețelei”, va permite
rețelelor să acorde prioritate serviciilor care necesită reacții în timp real,
în timp ce continuă să gestioneze serviciile care necesită doar timpul
de răspuns standard, cum ar fi vizionarea de videoclipuri pe YouTube.
Această caracteristică ar permite rețelei să identifice traficul telechirurgiei, de exemplu, și să direcționeze respectivul trafic spre o „felie” de
pe o cale „cu viteză mare”.

oferă operatorilor
“un5Gstimulent
economic,

dar și unul de ordin
climatic.

”

Anders Bohlin, economist șef pentru
infrastructura digitală, în cadrul BEI

Tarazona spune că industria telecomunicațiilor și entitățile publice depun eforturi uriașe pentru a stimula
serviciile inovatoare, punând la dispoziția specialiștilor din industrie și a dezvoltatorilor de aplicații rețele
5G de testare complet echipate, pentru ca aceștia să-și exploreze cele mai trăsnite și mai creative idei fără
a fi limitați de actualele tehnologii mobile. Ca urmare, activitatea de inovare se va intensifica și mai mult.
Numărul investițiilor
Acesta este un alt motiv pentru entuziasmul cu care Banca Europeană de Investiții a acceptat finanțarea
tehnologiei 5G.
În 2019, banca a aprobat o tranșă de 300 milioane EUR dintr-un împrumut de 450 milioane EUR către Telefonica și un împrumut de 275 milioane EUR către Deutsche Telekom pentru implementarea tehnologiei 5G
în Germania. De asemenea, am aprobat un împrumut de 300 milioane EUR către KPN pentru dezvoltarea
tehnologiei 5G în Țările de Jos și o tranzacție de 90 milioane EUR cu operatorul DNA pentru tehnologia 5G
în Finlanda.
Un studiu BEI lansat anul trecut estimează costul implementării tehnologiei 5G și a infrastructurii de fibre
pe întreg continentul la circa 350 miliarde EUR, aproximativ o treime din această cifră provenind cel mai
probabil din finanțare privată deja angajată. Europa investește în continuare mai puțin în telecomunicații
și tehnologie decât alte regiuni, cu un volum al investițiilor anuale în rețele mobile estimat la circa jumătate
din cel al SUA pe cap de locuitor, astfel că BEI estimează că va rămâne activă în acest sector în viitorul
apropiat.
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O CURSĂ A ELECTRIFICĂRII
Transportul electric se dezvoltă mai rapid decât vă imaginați

Q

EV se definește prin două elemente: curse de automobile și inovare.

Unul din fondatori este fostul șofer de Formula unu Adrián Campos, iar societatea funcționează încă în
domeniul tehnologiei specifice curselor pentru competiții precum Formula E, care este versiunea
electrică a Formulei unu. Societatea cu sediul în Barcelona și-a îndreptat recent atenția spre un vehicul mai
puțin spectaculos: microbuzul. În special, acela cu motor diesel folosit în orașele cele mai mari din lumea
în curs de dezvoltare.
Ideea este una simplă. QEV dezvoltă și furnizează grupul motopropulsor complet (motorul și alte
componente care acționează și controlează vehiculul) și grupul de baterii al unui vehicul electric.
Producătorii locali de autobuze montează caroseria microbuzelor.
„Cei care construiesc autobuzele, de fapt, construiesc caroserii deasupra unor structuri”, spune Miguel
Valldecabres, directorul general al QEV. „Noi le furnizăm o platformă electrică ieftină care le permite să
continue ceea ce fac în prezent: să monteze caroseria pe platformă.”
În Filipine, QEV colaborează cu un partener local, Global Electric Transport, la un vehicul electric pentru a
înlocui așa-numitul „jeepney“, microbuzul viu colorat, un adevărat simbol al țării, care constituie coloana
vertebrală a transportului public. Guvernul elimină treptat cele aproximativ 220 000 de „jeepneys“, care au
fost inițial fabricate prin transformarea vehiculelor militare americane rămase din cel de-Al Doilea Război
Mondial.
Unul din cele mai poluate centre urbane din lume, Manila nu este singurul oraș din lumea în curs de
dezvoltare care trece la transportul electric. QEV are o comandă pentru 150 de platforme de autobuz din
Lima, Peru, având în perspectivă Malaysia și Indonezia. Banca Europeană de Investiții sprijină QEV cu o
investiție de 17 milioane EUR.
Valldecabres spune că tranziția spre vehiculele electrice are loc mai rapid decât am crede. „Transformarea
nu se va petrece în 10 ani”, spune el. „Va fi o revoluție care se va produce în decurs de trei ani.”
Creșterea pieței auto electrice
Revoluțiile sunt asemenea fluxului și refluxului, iar transportul electric nu face excepție. Industria se
confruntă cu dificultăți mari, respectiv costul ridicat al vehiculelor electrice, lipsa infrastructurii pentru
încărcarea bateriilor, precum și gama limitată a modelelor care să atragă consumatorii. Deși vânzările de
autoturisme electrice cresc rapid în Europa – vânzările au crescut cu 45 % în 2019 – pătrunderea pe piață
rămâne scăzută.
„Am pornit de la zero, dar acum suntem într-un punct în care vânzările cresc într-un ritm de aproape 50 %
în fiecare an”, spune Stéphane Petti, specialist în transporturi inovatoare, în cadrul BEI. „Creșterea este
acum evidentă.”
O modalitate de a impulsiona tranziția către piața vehiculelor electrice este încurajarea societăților de
leasing să facă această schimbare. Leasingul are o pondere de 15 % în cadrul vânzărilor de automobile noi
din Europa. Din acest motiv, Banca Europeană de Investiții susține ALD Automotive, cea mai mare firmă
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de leasing auto din Europa, cu o investiție de 250 milioane EUR pentru a ajuta la achiziția a 15 000 de
vehicule electrice noi. ALD intenționează să-și mărească parcul de vehicule ecologice, de la 118 000 la
mijlocul anului 2019 la 200 000 până la sfârșitul anului 2020.
Pentru ALD, tranziția spre vehicule ecologice este riscantă. Modelul de afaceri al societăților de leasing
depinde în mare măsură de revânzare sau de valoarea reziduală a automobilelor lor după perioada de
leasing, dar piața de revânzare pentru vehiculele electrice este încă tânără. „Dacă eu cumpăr un automobil
cu 40 000 EUR, cu cât îl voi vinde? 25 000 EUR? 15 000 EUR?” spune Petti. „Dacă estimările mele se
dovedesc a fi greșite, pot intra rapid în faliment.”
Rezolvarea enigmei electrice
Piața automobilelor electrice s-a dezvoltat lent în Europa, comparativ cu
alte piețe, precum China. Lipsa dezvoltării (alături de lipsa infrastructurii
necesare) a limitat numărul modelelor electrice disponibile. „Vreme de
mulți ani, fiecare producător s-a axat pe un proiect preferat, fără prea
mare anvergură și fără să se grăbească”, spune Aris Pofantis, inginer șef
în departamentul Inovare și competitivitate din cadrul BEI. Acum
producătorii de autovehicule își dau seama că, pentru a respecta reglementările privind emisiile de dioxid de carbon, trebuie să-și intensifice
substanțial eforturile. „Chiar și acei producători de autovehicule care nu
erau prea interesați de vehiculele electrice încep să investească serios în
ele”, spune Pofantis.

și producătorii
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Aris Pofantis, inginer șef pentru
inovare și competitivitate, în cadrul BEI

Petti estimează că în următorii 2-3 ani se vor produce 200 de modele noi de automobile. „În acest fel se va
reduce și mai mult decalajul față de alți producători”, spune.
Ultima piesă din acest puzzle electric, infrastructura de încărcare, este poate cea mai dificilă parte.
Numărul stațiilor de încărcare din Uniunea Europeană a crescut, dar Europa va trebui în continuare să
mărească radical numărul acestora, dacă industria vehiculelor electrice se va extinde considerabil.
Banca Europeană de Investiții a semnat mai multe proiecte în ultimii doi ani cu societăți precum Allego,
Greenway, BeCharge și Enel X pentru a susține dezvoltarea acestei infrastructuri cu suma totală de
200 milioane EUR. Atingerea obiectivului ambițios al UE de a avea un milion de stații de încărcare până în
2025 necesită investiții în valoare de aproape 10 miliarde EUR, spune Petti. Chiar dacă 10 miliarde EUR pare
o sumă uriașă, aceasta este „foarte mică” în comparație cu valoarea totală a investițiilor necesare pentru
infrastructura de transport a Europei, spune el.
Mobilitatea ca serviciu
În fiecare zi apar servicii noi de transport în regim partajat și cele mai multe sunt electrice. Chiar și bicicleta
cunoaște o dezvoltare în acest sens. Fazua, o mică societate germană, a dezvoltat un grup motopropulsor
electric pentru biciclete, o unitate compactă care cântărește doar 3,3 kilograme. Datorită acestuia,
bicicletele de curse pot să rămână elegante, dar să aibă mobilitate crescută. În 2019, banca a aprobat un
împrumut de 12 milioane EUR către Fazua.
Cu toate opțiunile existente – biciclete utilizate în regim partajat, scutere, automobile și chiar bicicletele de
curse care completează sistemul de transport public – generațiile mai tinere sunt mai puțin interesate să-și
cumpere automobile decât au fost părinții la vremea lor. Tinerii consideră automobilul un serviciu pentru
care plătesc, nu ceva ce dețin. „Este vorba mai mult despre cât de comod și de practic este modul de
deplasare de la A la B”, spune Aleksandar Mihajlovic, responsabilul de credite de la BEI pentru QEV. „Viitorul
este mobilitatea ca serviciu.”
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FIRUL VERDE
Banca Europeană de Investiții încearcă să găsească noi soluții de finanțare
pentru combaterea schimbărilor climatice

Trebuie să venim cu propuneri complexe care nu se rezumă doar la asigurarea de
finanțare. Aceasta înseamnă asumarea riscurilor, partajarea riscurilor și accent
puternic pus pe consiliere. Pentru a dezvolta produse noi și mai flexibile, trebuie să
ne ascultăm clienții și să ținem cont de sugestiile lor. Strânsa cooperare cu alte
instituții financiare – și, în special, în cadrul Grupului BEI cu Fondul European de
Investiții – va fi esențială pentru atingerea obiectivelor noastre ambițioase.
Heinz Olbers, director, Europa Occidentală, Operațiuni, BEI

Ne așteptăm ca Serviciile de consiliere să joace
un rol tot mai mare în crearea unei liste de
proiecte și dezvoltarea de produse pentru a
susține ambițiile Grupului BEI în materie de
climă și durabilitate. În timp ce, cu siguranță
vom continua să pregătim proiecte privind
tranziția energetică, în aceeași măsură vom
acorda atenție sporită consilierii privind
inovarea în acest domeniu – nu doar pe
măsură ce economia circulară trece de la nișă
la normă, ci și pe măsură ce noile tehnologii și
modelele de afaceri digitale contribuie la
combaterea schimbărilor climatice. Pentru a
susține aceste evoluții, avem în vedere și
necesitatea de a sprijini apariția de noi forme
de parteneriat între sectorul privat și cel
public, valorificând ingeniozitatea
antreprenorilor și totodată recunoscând rolul
sectorului public de a partaja riscul afacerilor
aflate la început de drum.
Simon Barnes, director, Servicii de consiliere, BEI
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Ne vom confrunta cu provocarea de a crește
și mai mult finanțarea pentru eficiența
energetică. Sperăm că vom putea acorda
finanțare mai multă pentru tehnologiile
inovatoare și pentru prestatorii de servicii în
sprijinul acțiunilor climatice, din domenii cum
ar fi gestionarea clădirilor, soluțiile pentru
variația cererii de energie și gazele cu emisii
reduse de dioxid de carbon. În ceea ce
privește energia din surse regenerabile, vom
continua susținerea substanțială pentru acest
sector, eventual lucrând mai mult cu
dezvoltatorii și companiile de utilități,
iar în țările rămase în urmă, pentru a găsi
modalități de a face față riscului de piață tot
mai mare în structurarea proiectelor.
Dirk Roos, șef de serviciu, Programe de
tranziție energetică, Proiecte, BEI

Consilierea și asistența tehnică vor constitui componenta cheie a succesului BEI privind
ambițiile legate de climă, contribuind la identificarea oportunităților de pe piață fie de a
inova, fie de a ne amplifica intervenția. De asemenea, ne vom ajuta partenerii – băncile
și alții – să înțeleagă mai bine și să aplice oportunitățile investițiilor verzi, ajutându-și
propriii clienți în același spirit. În ceea ce privește eficiența energetică, de exemplu, știm
cu toții că barierele nefinanciare sunt mai importante decât cele financiare, de unde și
nevoia de asistență tehnică mai specifică legată de identificarea, pregătirea și agregarea
proiectelor pentru investiții. Aceasta consider că este marea noastră oportunitate
pentru viitor în cadrul Pactului ecologic european.
Frank Lee, șef de serviciu, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții, BEI

În 2019, Banca Europeană de Investiții
și-a intensificat semnificativ activitatea
de creditare în America Latină cu scopul
de a crește susținerea politicilor Uniunii
Europene de ajutor și cooperare pentru
dezvoltare – cu accent mai mare pe
acțiunile climatice. Printre acordurile
încheiate se numără un împrumut-cadru
către o bancă de dezvoltare regională
pentru acțiuni climatice, un împrumut
către o companie regională de apă și un
împrumut-cadru către o societate
europeană pentru construcția de parcuri
eoliene. Operațiunile noastre din
America Latină sunt în conformitate cu
prioritățile UE, respectiv, acțiunile
climatice și mediul, investițiile durabile
și, mai recent, sprijin pentru țările care
adăpostesc persoane relocate din
Venezuela.
Kristin Lang, șef de serviciu, Investiții în
sectorul public – America Latină și Caraibe,
Operațiuni, BEI

Acțiunile eficiente privind schimbările climatice
impun transformarea radicală, atât a producției,
cât și a consumului. O transformare care este
posibilă numai prin dezvoltarea, extinderea și
utilizarea tehnologiilor cu emisii reduse de
dioxid de carbon și a tehnologilor digitale. În
acest sens, Banca Europeană de Investiții poate
juca un rol crucial: prin concentrarea eforturilor
în proiecte de eliminare a riscurilor pentru a
accelera inovarea în domeniul tehnologiei de
vârf (adică, de mare risc).
Laura Piovesan, director, Inovare și competitivitate,
Proiecte, BEI
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OBIȘNUIȚI-VĂ CU IDEEA
Chiar dacă investim în acțiuni climatice inovatoare, impactul încălzirii globale
va fi în continuare considerabil. Proiectele menite să ajute oamenii și localitățile
din țările în curs de dezvoltare să se adapteze la aceste efecte dramatice sunt
tot mai importante.

M

ulte acțiuni climatice vizează reducerea emisiilor de carbon. Dar o serie de efecte ale schimbărilor
climatice sunt deja prezente, adesea cu consecințe dezastruoase. Proiectele care ajută oamenii și
localitățile să se adapteze la aceste efecte ale schimbărilor climatice sunt vitale pentru combaterea încălzirii
globale. Adaptarea la schimbările climatice nu se bucură de aceeași mediatizare ca automobilele electrice,
energia solară sau parcurile eoliene, dar este la fel de importantă.
Adaptarea implică infrastructura, precum poduri mai puternice care să reziste la inundații, birouri noi care
utilizează energie mai puțină sau drumuri mai bune care nu sunt distruse de furtuni. Poate să însemne o
operațiune simplă, cum ar fi echiparea școlilor din Asia cu aparate de aer condiționat, sau acțiuni complicate, precum montarea de sisteme de drenaj a apei rămase în urma furtunilor pe întreg teritoriul unui oraș
din Africa. Adaptarea cuprinde domenii de la agricultură la educație, la asistență medicală și alimentarea
cu apă, combaterea deșertificării și eroziunea costieră.
Statele insulare sau regiunile vulnerabile din Asia și Africa au nevoie de asistență specială în procesul de
adaptare deoarece vor fi cele mai afectate de schimbările climatice. Acestea suferă deja de pe urma
creșterii nivelului mărilor, a incendiilor de vegetație și a furtunilor devastatoare.
„Adaptarea ajută oamenii să evite cele mai severe efecte ale schimbărilor climatice”, spune Nancy Saich,
expert în schimbări climatice în cadrul Băncii Europene de Investiții. „Acest proces nu este însă ușor, de
aceea ne străduim să-i facem pe clienții noștri să înțeleagă cât sunt de vulnerabili la schimbările climatice
și cum îi putem ajuta să ia măsuri pentru a deveni rezistenți la efectele schimbărilor climatice.”
Mai mult ajutor tehnic și mai mulți bani
Pe întreg globul, țările și orașele inițiază proiecte cu scopul de a se pregăti pentru efectele schimbărilor
climatice. Multe dintre aceste proiecte au nevoie de ajutor tehnic și mult mai multă finanțare pentru a reuși.
În Laos, șoselele inundate creează probleme uriașe în fiecare an. Alunecările de teren și inundațiile din țară
determină frecvent închideri de drumuri ce pot dura câteva săptămâni, împiedicând oamenii să-și ducă
produsele la piață sau să meargă la medic, în timp ce copiii adesea nu pot merge la școală. Guvernul
consolidează 1 400 kilometri de drumuri în mediul rural pentru a combate inundațiile și a repara daunele
produse de ploile anterioare. Noile drumuri vor fi mai rezistente, se vor folosi materiale mai bune și vor
dispune de sisteme de drenaj îmbunătățite pentru a diminua numărul închiderilor de drumuri în timpul
furtunilor mari.
„Țările în curs de dezvoltare sunt vulnerabile deoarece reparațiile și proiectele nu se bazează întotdeauna
pe prognoza evenimentelor meteorologice extreme, iar standardele de construcție sunt inferioare din
cauza bugetelor limitate”, spune Meryn Martens, specialist în transporturi în cadrul Băncii Europene de
Investiții.
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Țările în curs de dezvoltare sunt vulnerabile deoarece reparațiile și
“
proiectele nu se bazează întotdeauna pe prognoza evenimentelor meteoro-

logice extreme, iar standardele de construcție sunt inferioare din cauza
bugetelor limitate”, spune Meryn Martens, specialist în transporturi în
cadrul Băncii Europene de Investiții.
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Meryn Martens, specialist în transporturi, în cadrul BEI

Banca Europeană de Investiții a aprobat un împrumut de 20 milioane EUR în 2018 și un împrumut de
100 milioane EUR în 2019 pentru a ajuta Laos să construiască aceste drumuri noi, dotate cu indicatoare de
trafic, căi pietonale, treceri de pietoni și sisteme de iluminat mai bune. Investiția va ajuta peste 1,6 milioane
de oameni. „De acest proiect vor beneficia comunități din Laos”, spune Kikeo Chanthaboury, viceministru
pentru planificare și investiții pentru țară.
Adaptarea la uragane
Un proiect similar de adaptare în Republica Dominicană reconstruiește drumuri și alte elemente de
infrastructură distruse de un uragan în 2016 și viituri rapide în 2017. Acest proiect își propune construirea a
1 100 locuințe accesibile ca preț, 55 kilometri de drumuri și 4 kilometri de infrastructură pentru prevenirea
inundațiilor. De asemenea, proiectul va ajuta comunitățile să integreze adaptarea la schimbările climatice
în planificarea teritorială. Banca Europeană de Investiții a aprobat un împrumut de 50 milioane USD pentru
acest proiect în iulie 2019, iar Uniunea Europeană a acordat un grant de 20 milioane EUR. În insula Haiti,
Banca Europeană de Investiții a aprobat un împrumut de 25 milioane EUR în aprilie 2019 pentru
reconstrucția drumurilor și podurilor distruse de uraganul Matthew. Și acest proiect va primi un grant UE.
Deficite mai mari de apă
Apa constituie o altă problemă importantă de adaptare. Lesotho, de exemplu, se confruntă cu secete prelungite și un deficit mai mare de apă din cauza schimbărilor climatice. Mulți oameni din această țară
africană nu au acces la apă potabilă sigură și adesea sunt nevoiți să meargă pe jos ore întregi pentru a găsi
apă potabilă. Un proiect din zonele joase ale țării, unde locuiesc circa două treimi din populație, îmbunătățește accesul la apă potabilă și salubritate. Proiectul va îmbunătăți sistemele de captare a râurilor, stațiile
de tratare a apei, conductele de aducțiune a apei și stațiile de pompare. Banca Europeană de Investiții a
aprobat, în 2019, un împrumut de 82 milioane EUR pentru acest proiect.
BEI sprijină și fondurile de investiții inovatoare preocupate de provocările adaptării la schimbările climatice.
Un fond nou, numit CRAFT – Facilitatea de finanțare și transfer de tehnologie pentru reziliență și adaptare
la schimbările climatice – dezvoltă tehnologii noi și servicii specializate pentru a ajuta țările în curs de
dezvoltare în chestiuni legate de combaterea secetelor, de condițiile meteorologice nefavorabile, boli,
energie eoliană și solară. Banca Europeană de Investiții a investit 30 milioane USD în CRAFT și, de asemenea, a pus la dispoziție 5 milioane EUR prin Platforma de finanțare a combaterii schimbărilor climatice
Luxembourg-BEI, drept capital de risc care catalizează mai mulți bani prin atragerea investitorilor privați.
În fond, adaptarea este o bună ilustrare a modului în care Banca Europeană de Investiții, prin activitatea sa
de dezvoltare, împărtășește cunoștințele și inovațiile europene și, în același timp, oferă consiliere în
proiecte adaptate pentru țările în curs de dezvoltare.
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SCHIMBĂRILE CLIMATICE
DIN ORAȘE
Adaptarea urbană la schimbările climatice reprezintă următorul pas pentru
orașele europene care trebuie să se protejeze pe ele și pe cetățenii lor de
efectele inevitabile ale schimbărilor climatice. Iată câteva idei în acest sens.

R

iscul de inundații și de alte fenomene meteorologice extreme dă mari bătăi de cap urbaniștilor din
orașele istorice, care nu pot face prea multe pentru a schimba străzile dense și înguste din centrele
vechi. De aceea, Florența, cu un centru al cărui statut istoric este de necontestat, pune în practică un
plan de amenajare a unor zone în preajma râului Ema, afluent al principalului râu din oraș, Arno, care va
absorbi apele revărsate precum un burete. Când nu sunt inundații, aceste zone vor fi parcuri de care se
vor bucura cetățenii.
Este un plan inteligent pe care tot mai multe orașe din întreaga lume urmează să-l adopte. Orașele se
adaptează la consecințele schimbărilor climatice prin implementarea unor soluții inspirate din
natură, dar care fac orașul mai atractiv și mai plăcut pentru locuitorii săi. Banca Europeană de
Investiții cooperează de multă vreme cu Florența, acordând multe împrumuturi orașului toscan în ultimele
decenii. Recent, banca a răspuns la schimbările climatice încurajând toate categoriile de creditori să se
gândească la ceea ce înseamnă criza climatică pentru ei.
Florența și adaptarea orașului la climă
Orașele trebuie să facă față impactului adesea dezastruos al schimbărilor climatice, deoarece acestea deja
le afectează – și, în mod sigur, le va afecta și în următoarele decenii, chiar și în cele mai optimiste scenarii.
Adaptarea la schimbările climatice este importantă în orașe, din cauza consecințelor economice și
sociale ale inundațiilor și ale valurilor de căldură extremă asupra populațiilor nepregătite.
Iată cum a cooperat Banca Europeană de Investiții cu Florența în cadrul unei misiuni de consiliere, finalizată
în 2019, care a avut drept scop definirea strategiei sale în domeniul climei și proiectele privind reziliența la
schimbările climatice, care ar putea fi finanțate de bancă.
Prin intermediul Platformei europene de consiliere în materie de investiții, un parteneriat între bancă
și Comisia Europeană, am recrutat un consultant care să lucreze cu autoritățile locale din Florența pentru a
pune la punct un program de protecție împotriva inundațiilor planificate, astfel încât să se aibă în vedere
și alte riscuri ale schimbărilor climatice. Studiul a avut drept scop crearea unei noi infrastructuri verdealbastru pe râul Ema pentru o serie de măsuri, de la reducerea efectelor de insulă termică la îmbunătățirea
calității apei și creșterea biodiversității. Pe scurt, studiul a elaborat un plan de îmbunătățire a capacității
zonei din preajma râului Ema din afara centrului orașului de a absorbi creșterea nivelurilor apei. Această
măsură va duce la inundații mai puțin periculoase în centrul orașului.
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a elaborat un proiect care utilizează un parc
“ Florența
situat pe malul râului Ema pentru o soluție bazată pe
natură la această problemă.

”

Cu ajutorul studiului, Florența a cooperat cu două municipalități mai mici aflate la granițele orașului și a
elaborat un proiect care utilizează un parc situat pe malul râului Ema pentru o soluție bazată pe natură
la această problemă. În loc să construiască rezervoare uriașe de beton pentru colectarea apei, au
construit dealuri și văi într-un parc care poate absorbi apa produsă de inundații, iar când nu sunt
inundații, zona va servi drept loc de recreere, având inclusiv piste de biciclete.
Adaptarea în Atena
Atena este un bun exemplu de oraș care a făcut din adaptare elementul central al strategiei sale de
reziliență.
Structura urbană a orașului Atena constă dintr-o rețea densă de construcții care acoperă 80 % din suprafața orașului. Asfaltul și betonul rețin căldura din timpul valurilor de căldură prelungite la care este expus
tot mai mult orașul. În aceste insule termice urbane din centrul orașului, temperatura poate fi cu 10°C mai
mare decât în suburbii. Dar asfaltul și betonul nu sunt un pericol doar atunci când este foarte cald. Acestea
împiedică scurgerea apei în pământ în timpul furtunilor. Rezultatul: frecvente viituri rapide.
Municipalitatea a decis să rezolve aceste probleme, care sunt rezultatul schimbărilor climatice. Atena
desfășoară o serie de proiecte inovatoare de adaptare la schimbările climatice finanțate prin Mecanismul
de finanțare a capitalului natural, un program derulat de Banca Europeană de Investiții în cooperare cu
Comisia Europeană, care se concentrează pe conservarea naturii, biodiversitate și adaptarea la schimbările
climatice prin soluții bazate pe natură. Proiectul include și activitate de consiliere din partea Platformei
europene de consiliere în materie de investiții, care s-a încheiat în 2019.
Proiectul din Atena bazat pe Mecanismul de finanțare a capitalului natural urmează să extindă zonele verzi
cu cel puțin 25 % și să introducă mai multe măsuri de adaptare care includ căsuțe pentru păsări și copaci.
Coridoarele verzi sunt foarte importante pentru biodiversitate, deoarece permit deplasarea speciilor și a
maselor de aer.
În plus, sunt foarte iubite de locuitorii orașului.
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FIRUL VERDE
Banca Europeană de Investiții își îndeplinește sarcinile. La ce fel de proiecte
în domeniul climei și al mediului se așteaptă experții noștri să lucreze în
viitorul apropiat?

Sectorul transporturilor trece printr-o perioadă de profunde schimbări întrucât are de înfruntat
dubla provocare reprezentată de decarbonizare și digitalizare. Totodată, avem de recuperat un
deceniu de subfinanțare a infrastructurii de bază. Rolul Băncii Europene de Investiții și
oportunitățile din acest sector vor fi așadar chiar mai importante în următorii ani, iar banca este
capabilă să joace un rol central în transformarea transporturilor. Sprijinul nostru se va intensifica
pentru un transport mai curat și mai sigur, iar acest fapt va implica produse și clienți noi.
Totodată, va rămâne o prioritate susținerea infrastructurii de transport de bază necesară pentru
funcționarea noii economii ecologice. Următorii ani vor fi decisivi și dificili, astfel că putem să
prevedem rolul central pe care îl va juca BEI.
Gavin Dunnett, director, Mobilitate, Proiecte, BEI

Ne așteptăm să finanțăm mai multe proiecte
legate de adaptarea la efectele schimbărilor
climatice, care se vor adăuga în palmaresul solid
al Băncii Europene de Investiții de proiecte din
domeniul energiei din surse regenerabile în
Africa, zona Caraibilor și Pacific, Asia și America
Latină. Țările în curs de dezvoltare sunt din ce în
ce mai conștiente de consecințele dezastruoase
ale schimbărilor climatice asupra oamenilor și
economiilor lor și constatăm o cerere mai mare
pentru proiecte care construiesc reziliență – mai
buna utilizare a apei, infrastructură rezilientă la
condiții meteorologice extreme, adaptarea
culturilor, reîmpădurire, diversificarea
economică etc. Următoarea provocare pentru
aceste regiuni constă în integrarea
considerațiilor de eficiență energetică și a
soluțiilor privind economia circulară în planurile
lor de dezvoltare urbană și industrializare.
Maria Shaw-Barragan, director, Partneri globali,
Operațiuni, BEI
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Nu pot sublinia îndeajuns importanța adaptării la
schimbările climatice. Protecția față de inundații
este un bun exemplu. Mulți dintre beneficiarii
băncii locuiesc în zonele de coastă și sunt deosebit
de vulnerabili la efectele schimbărilor climatice.
Adaptarea include și alimentarea cu apă. Până în
2025, 800 milioane de oameni vor fi nevoiți să se
adapteze la deficitul de apă. Avem în vedere
întotdeauna evoluția în timp a disponibilității
resurselor de apă și ne adaptăm prin diversificarea
surselor. Apa este necesară pentru a susține viața și
dezvoltarea economică. Impactul epuizării
resurselor de apă se resimte peste tot, nu numai
asupra apei de la robinet. Fără apă, producția
industrială și agricolă, dar și dezvoltarea economică
au un ritm lent, ducând la apariția tensiunilor
sociale. Societatea în totalitatea ei – nu doar cei
care lucrează în sectorul apei – trebuie să aibă în
vedere apa și aprovizionarea cu apă în viitor.
Karine Measson, șef de serviciu, Gestionarea apei,
Proiecte, BEI

Orașele sunt tot mai preocupate să-și definească strategiile legate de climă, fiind conștiente de
vulnerabilitățile în materie de climă, astfel că sunt mai pregătite să propună pentru finanțare proiecte
orientate către climă. Totodată, constatăm promovarea inovării prin tipuri noi de proiecte (de exemplu,
integrarea soluțiilor bazate pe natură în investițiile urbane), modele noi de afaceri (precum societăți care
oferă servicii de economie circulară) și intermediari care sunt mai interesați de structurarea unor facilități
care vizează acțiunile climatice. Pactul ecologic european pune mare accent pe renovare – în context
urban, ne putem aștepta să vedem un accent mai mare pe renovarea clădirilor, de exemplu, a locuințelor
sociale accesibile ca preț. Economia circulară și inițiativele de tip circular la nivelul orașelor sunt tot mai
multe, de aceea considerăm că se va produce o creștere în ceea ce privește reciclarea, regenerarea siturilor
dezafectate și construcția de clădiri ecologice, fapt ce poate contribui la sustenabilitatea acțiunilor
climatice și a mediului. Și în afara UE constatăm eforturile orașelor și rețelelor de orașe de a pune accentul
pe planificarea acțiunilor climatice, astfel că ne așteptăm la o creștere a investițiilor care contribuie la
acțiunile climatice prin mobilitate durabilă, măsuri de reziliență urbană, cum ar fi controlul inundațiilor
sau rezistența la secetă, dar și clădirile eficiente din punct de vedere energetic.
Gerry Muscat, șef de serviciu, Dezvoltare urbană, Proiecte, BEI

Schimbările climatice se manifestă
predominant prin mai puține sau mai
multe precipitații față de variațiile
sezoniere normale, astfel încât sectorul
apei este unul din cele mai afectate. Acest
sector a luat întotdeauna în considerare
variațiile climatice, dar datele hidrologice
suferă modificări din cauza perioadelor
uscate mai lungi și a inundațiilor mai mari.
Există deja soluții mai inteligente, cum ar
fi sacrificarea terenului prin crearea unui
„loc pentru râu” pentru colectarea apei
din inundații sau tratarea apelor reziduale
pentru reutilizare în irigații. Odată cu
permanenta urbanizare și presiune asupra
sistemelor noastre de mediu, securitatea
apei nu poate fi garantată decât prin
anticiparea schimbărilor la nivelul a ceea
ce este deja principalul parametru de
proiectare al sectorului: clima.
Thomas van Gilst, șef de serviciu, Securitatea
și reziliența în domeniul apei, Proiecte, BEI

Pentru corporațiile din Spania, vedem în continuare potențial
pentru clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu
zero și investiții pentru reabilitarea energetică ale trusturilor
de investiții imobiliare. De asemenea, identificăm potențial în
finanțarea instalațiilor fotovoltaice de către societăți pentru
consumul propriu de electricitate (ca urmare a unei modificări
recente în legislația spaniolă). Am constatat mai multe investiții
în parcuri auto ecologice, din partea operatorilor de transport
cu autobuzul sau a altor societăți de transport cu alte vehicule.
Instrumentul financiar pentru aceste corporații (mai ales
întreprinderi de dimensiune intermediară) va consta, în principal,
în împrumuturi prioritare.
Martin Arnold, șef de unitate, Regiunea Peninsulei Iberice, Întreprinderi
mari, Operațiuni, BEI

În Egipt, banca are un portofoliu vast de proiecte în
sectoare legate de atenuarea schimbărilor climatice
(tratarea apei, reducerea impactului asupra
mediului și transporturile). În anul următor, banca
își va intensifica și extinde prezența în aceste
sectoare, cu precădere în transporturi. Țara are
niveluri ridicate ale poluării și se confruntă cu
presiunea demografică în creștere – populația
Egiptului va ajunge la 100 de milioane în 2020,
estimându-se că va depăși 200 de milioane până la
sfârșitul secolului. Autoritățile publice își intensifică
acțiunile pentru a asigura servicii fiabile și durabile
care să fie eficiente și fără emisii de carbon. Sprijinul
tehnic și financiar al băncii în aceste zone este
foarte apreciat.
Alfredo Abad, șeful biroului din Cairo, BEI

DECIZII PRIVIND PROIECTELE

33

REȚETĂ PENTRU ACȚIUNILE
CLIMATICE
Ideile bune din domeniul asistenței medicale întâmpină adesea greutăți în
obținerea de fonduri pentru a trece de faza de cercetare incipientă. Investițiile
BEI se ocupă de această problemă

S

chimbările climatice pot exacerba problemele cu care se confruntă ONG-urile și oamenii de știință
în încercarea de a se ocupa de afecțiunile majore. Este și cazul malariei. Temperaturile mai ridicate
duc la creșterea populațiilor de țânțari, astfel că societățile de biotehnologie investesc în instrumente
noi de prevenire și tratare a malariei în Africa.
În fiecare zi, în Africa mor circa 700 de copii de malarie, una din cele mai letale boli infecțioase de pe
continent. Cercetarea și dezvoltarea în domeniul malariei se confruntă cu un deficit de 1,8 – 2,7 miliarde
EUR în materie de finanțare, în principal pentru extinderea bazei de produse. Această criză este înrăutățită
de creșterea rezistenței la insecticidele folosite pentru plasele de țânțari și la unele dintre cele mai eficiente
tratamente medicamentoase.
„Căldura extremă are legătură directă cu mai multe afecțiuni, inclusiv cele cardiovasculare și
respiratorii și astmul”, spune Felicitas Riedl, șefa compartimentului de științele vieții de la BEI.
„Creșterea temperaturii este o consecință a schimbărilor climatice, iar impactul asupra sănătății
societăților va crește. Concret, schimbările climatice afectează factorii sociali și de mediu care
determină starea de sănătate: aerul curat, apa potabilă sigură, hrana suficientă și locuințele sigure.
Proiectele noastre încearcă să reducă impactul schimbărilor climatice.”
Există multe proiecte promițătoare din partea societăților farmaceutice și de biotehnologie care cercetează
vaccinuri și alte soluții biologice pentru prevenirea malariei. Aceste proiecte aflate în faza de început întâmpină mari dificultăți în obținerea de finanțare. Au primit însă sprijin de la Fondul UE pentru combaterea
malariei, un instrument de investiții în valoare de 240 milioane EUR la care participă Uniunea Europeană,
organizații internaționale, corporații și societatea civică. Fondul a fost creat în 2014 de către Fundația
KENUP, o organizație globală care promovează inovarea în Europa.
În 2019, Banca Europeană de Investiții a aprobat o investiție de 111 milioane EUR în Fondul UE
pentru combaterea malariei. „Dorim să acoperim o lacună de pe piață și să accelerăm găsirea de soluții
de care este mare nevoie pentru a combate malaria și a proteja sănătatea publică la nivel global”, spune
Anna Lynch, specialist în domeniul asistenței medicale în cadrul BEI.
Banca sprijină, de asemenea, Gavi, Alianța mondială pentru vaccinuri și imunizare, care are drept scop
creșterea imunizării împotriva a 17 boli infecțioase din țările sărace. An de an, milioane de copii nu își
primesc vaccinurile de rutină, rămânând vulnerabili în fața bolii. Gavi a vaccinat peste 760 de milioane de
copii de la înființarea sa în urmă cu 20 de ani. Scopul acesteia constă în reducerea impactului exercitat de
schimbările climatice prin creșterea rezilienței comunităților care sunt cele mai expuse riscului. Gavi vrea
să imunizeze încă 300 de milioane de copii din cele mai sărace țări ale lumii în perioada 2021 – 2025,
salvând peste șapte milioane de vieți.
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Programele de vaccinare din țările sărace se confruntă cu multe dificultăți, precum identificarea persoanelor care nu au fost imunizate, păstrarea vaccinurilor la temperatura corectă în timpul transportului și
asigurarea că personalul din domeniul asistenței medicale care face vaccinurile este bine instruit. Toate
țările sprijinite de Gavi plătesc vaccinurile parțial, în funcție de venitul pe cap de locuitor. Banca Europeană
de Investiții contribuie la programul de vaccinare al Gavi cu o facilitate de garantare în valoare de
200 milioane USD.
Menținerea spitalelor operaționale
Care este legătura dintre schimbările climatice și spitale? E mai mare decât
ați putea crede. Pe de o parte, spitalele tratează pacienți cu afecțiuni
provocate de schimbările climatice. Pe de altă parte, acestea contribuie la
schimbările climatice.
Criza climatică afectează sănătatea publică, precum și modul în care se
asigură asistența medicală. Spitalele trebuie să facă față întreruperilor care
apar în furnizarea serviciilor și evacuărilor temporare cauzate de valuri de
căldură, incendii de vegetație, secetă și inundații. În întreaga lume, doctorii
și asistentele trebuie să anticipeze și să trateze boli noi.

“

La fiecare două
minute, un copil moare
de malarie. Este
imperativ să punem
capăt situației
actuale.

”

Anna Lynch,
specialist în domeniul asistenței
medicale, în cadrul BEI.

Cele mai multe unități sanitare nu sunt favorabile climei. Acestea produc cantități mari de deșeuri medicale
și folosesc multă energie pentru ventilație, încălzire, răcire, iluminat și aparatură. Unele dintre spitale iau
măsuri pentru a-și reduce amprenta asupra climei.
Centrul clinic din Rijeka, un important spital din Croația, este dispersat în 60 de clădiri vechi din trei locații
din oraș, fapt ce determină deplasări inutile cu ambulanța prin traficul congestionat. Spitalul deservește
600 000 de locuitori din Rijeka și sute de mii de oameni aflați în concediu.
În 2019, s-au pus bazele construcției unui spital nou, modern, care își va grupa toate activitățile într-o
singură locație. Proiectul va moderniza și construi infrastructuri de servicii moderne, inclusiv o centrală
termică, o bucătărie și locuri de parcare. Se estimează că noua clădire va reduce consumul de electricitate
cu 40 %, consumul de gaz cu 50 % și consumul de apă cu 30 %. Nou-născuții nu vor mai fi transferați între
serviciile spitalicești situate la nouă kilometri distanță. În schimb, vor fi mutați confortabil dintr-un salon în
altul. În 2019, spitalul a primit un împrumut de 50 milioane EUR de la BEI și consiliere din partea Platformei
europene de consiliere în materie de investiții.
Abordare holistică a investițiilor
Când vine vorba de sănătate, de regulă ne gândim la diete echilibrate și medicamente noi. Nu ne vine
imediat în minte calitatea lumii din jurul nostru. Eiffel Essentiel, un fond de investiții din Franța, ajută
întreprinderile din domeniul energiei din surse regenerabile, agricultura durabilă și asistența medicală.
Pe durata a 15 ani, fondul va acorda capital de creștere pe termen lung firmelor inovatoare. Fabrice
Dumonteil, directorul general al Grupului Eiffel Investment, spune că societățile inovatoare care realizează
proiecte industriale ambițioase au nevoie de timp ca să crească și să se dezvolte. Fondul are în plan
susținerea a 20 de firme. Între primele investiții potențiale se numără o societate agroalimentară
specializată în tratamente pentru afecțiuni specifice.
Eiffel Essentiel mobilizează 200 – 250 milioane EUR într-o primă rundă de investiții, dar obiectivul fondului
este de 400 milioane EUR. Banca Europeană de Investiții contribuie cu 80 milioane EUR în cadrul Fondului
european pentru investiții strategice.
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Restaurantele și fermele sunt de părere că inteligența artificială și fondurile de
investiții le pot ajuta să facă lumea mai durabilă

E

xistă multe posibilități de a schimba modul în care cultivăm sau pregătim hrana pentru a ajuta
clima. Uneori, pentru aceste schimbări este nevoie de introducerea tehnologiei de vârf, a inteligenței artificiale, în bucătăriile restaurantelor elegante. Alteori, este vorba pur și simplu de un nou mod de
organizare a unor ferme mici de cafea din pădurile amazoniene.
Un exemplu reprezentativ de metodă tehnologică de combatere a schimbărilor climatice este cel al unui
dispozitiv numit Winnow Vision, care folosește tehnologia Machine Vision și inteligența artificială pentru a
identifica alimentele care se aruncă și apoi pentru a genera un raport pe care restaurantele îl pot utiliza ca
să reducă risipa.
Sistemul Winnow fotografiază alimentele pe măsură ce restaurantele le aruncă. Folosindu-se de aceste
imagini, aparatul se autoinstruiește pentru a recunoaște ce se aruncă, cu mai multă precizie decât
oamenii.
„Bucătăriile comerciale risipesc 20 – 25 % din volumul lor”, spune Kevin Duffy, cofondator al Winnow.
„Inteligența artificială a dispozitivului Winnow face ca urmărirea risipei alimentare să fie atât de simplă și
de precisă încât ar trebui să fie standardul din fiecare bucătărie comercială.”
Bucătăriile nu sunt singurele locuri în care se face risipă de alimente. Se estimează că se aruncă o treime
din alimentele de pe glob. Conform datelor furnizate de Națiunile Unite, resursele folosite pentru a
produce această risipă alimentară echivalează cu 3,3 miliarde tone de emisii de dioxid de carbon.
Primul produs al Winnow pentru risipa alimentară a fost un instrument manual numit Monitor pentru
deșeuri. Rapoartele zilnice generate de acest instrument pot ajuta bucătăriile să ia decizii mai inteligente,
economisind până la jumătate din alimentele care altfel s-ar risipi. Societatea, ale cărei birouri de cercetare
sunt situate în Cluj, România, spune că produsul său din a doua generație, Winnow Vision, integrează
tehnologia Machine Vision și inteligența artificială pentru a economisi și mai multe deșeuri. Cu timpul,
Winnow Vision devine mai inteligent și în cele din urmă ajunge la automatizare completă, oferind
bucătăriilor precizie milimetrică, fără a fi nevoie de date introduse de către personalul din bucătărie.
„Aceasta este o tehnologie de învățare a mașinii”, spune Maria Lundqvist, economist la Banca Europeană
de Investiții. „Cu cât e utilizată mai mult, cu atât devine mai eficientă.”
Pentru a-și mări numărul angajaților și a-și dezvolta în continuare tehnologia, anul trecut Winnow a primit
un împrumut de 7,5 milioane EUR din partea Băncii Europene de Investiții.
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INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ÎN BUCĂTĂRIE

Aceasta este o tehnologie de învățare a
“
mașinii. Cu cât e utilizată mai mult, cu atât
devine mai eficientă.

”

Maria Lundqvist, economist în cadrul BEI

Investiții în protecția terenurilor
Alimentele pot avea un impact puternic asupra climei. La fel și modul cum tratăm terenul pe care acestea
sunt produse.
Suprafețe mari de pădure amazoniană au fost distruse și curățate pentru a fi cultivate. Peru încearcă să
schimbe această tendință prin educație și investiții. Scopul urmărit este acela de a reabilita 3,2 milioane
hectare de teren degradat din țară.
Circa 30 % din terenuri sunt degradate în întreaga lume, conform datelor furnizate de Națiunile Unite,
și circa 12 milioane hectare de teren productiv – o suprafață aproximativ egală cu cea a Greciei – se
degradează în fiecare an. Acest lucru se întâmplă deoarece oamenii exploatează terenurile și nu investesc
suficient pentru protecția acestora.
Un exemplu de schimbare pozitivă în Peru este în Uctubamba, o provincie nordică unde sute de cultivatori
de cafea s-au unit pentru a obține împrumuturi și consiliere de specialitate care îi va ajuta să reabiliteze
terenurile degradate și să le facă mai productive. O asociație din zonă a învățat metode noi de plantare a
copacilor pentru a umbri plantele de cafea, reglând astfel temperatura plantațiilor și crescând randamentul
și, în același timp, contribuind la durabilitatea terenurilor.
Agricultorii primesc asistență de la Ecotierra, o societate canadiană care elaborează proiecte agroforestiere în întreaga lume. Banca Europeană de Investiții a ajutat Ecotierra prin investiții în Fondul de neutralitate pentru combaterea degradării terenurilor, un vehicul investițional creat de Națiunile Unite și
condus de managerul de investiții Mirova pentru a salva terenurile degradate din întreaga lume.
În 2019, Banca Europeană de Investiții a fost de acord să investească până la 45 milioane USD în Fondul
de neutralitate pentru combaterea degradării terenurilor, iar guvernul de la Luxemburg a garantat
5 milioane EUR. Fondul a mobilizat jumătate din ținta de 300 milioane USD.
Martin Berg, șeful serviciului pentru politica de mediu și finanțare a combaterii schimbărilor climatice de la
Banca Europeană de Investiții, spune că investițiile de la BEI și Luxemburg au jucat un rol însemnat în
succesul fondului și în atragerea de investitori privați. „Acestea au făcut fondul mult mai atractiv pentru
investitorii reticenți la a-și asuma riscuri”, spune acesta.
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BACTERIILE BUNE ȘI
MOZZARELLA ELASTICĂ
Sectorul agricol se confruntă cu o cerere mare de creștere a producției.
Cum să se realizeze acest lucru – și să se protejeze mediul?

F

ără protejarea culturilor, inclusiv utilizarea de pesticide, mai mult de jumătate din culturile mondiale
s-ar pierde din cauza insectelor, a bolilor și a buruienilor. Directiva UE privind utilizarea durabilă a
pesticidelor promovează combaterea integrată a dăunătorilor și favorizează metode alternative de
combatere a dăunătorilor pentru a reduce la minimum pesticidele și fertilizatorii sintetici necesari
pentru a menține productivitatea agricolă.
Astfel că agricultorii caută în permanență alternative eficiente la pesticidele obișnuite. CHR Hansen a
dezvoltat controlul combaterii dăunătorilor cu substanțe și soluții biostimulante care promovează mecanismele de apărare naturală ale plantelor, consolidarea sistemului de rădăcini și capacitatea culturilor de a
rezista la stresul provocat de factorii externi, precum seceta și dăunătorii. Tratarea cu produse realizate de
societatea daneză poate crește randamentele culturilor cu până la 10 %. „Utilizăm bacterii bune în locul
chimicalelor”, spune Camilla Lercke, șefa serviciului de relații cu mass-media din cadrul Hansen. „Drept
urmare, se reduce amprenta chimică a ecosistemului agricol asupra solului și a apei subterane.”
În ultimii cinci ani s-au realizat soluții bioprotectoare pentru culturi. Acestea au potențialul de a
transforma radical agricultura prin reducerea nevoii de chimicale. De asemenea, pot reduce risipa
alimentară, reducându-se astfel emisiile de gaze cu efect de seră create de producția agricolă. De exemplu,
CHR Hansen introduce „bacteriile bune” în culturile care mențin produsele lactate proaspete timp mai
îndelungat, fapt ce ar putea reduce risipa de iaurt cu 30 %. 70 % din întreaga cantitate de salată se risipește,
dar bacteriile folosite de această societate prelungesc termenul de garanție al salatei cu cinci zile.
CHR Hansen a dezvoltat soluții biologice pentru trestia de zahăr, porumb și soia, precum și pentru industria
vinului și a berii. Societatea produce și suplimente furajere care folosesc bacterii bune sau probiotice,
pentru promovarea sănătății animale. „La fel ca iaurtul, acestea asigură un tract intestinal mai sănătos”,
spune Lercke. „Probioticele administrate animalelor asigură o funcționare mai naturală, reducând
necesitatea antibioticelor.”
Inovare pentru cerere mare
Agricultura se află sub enorma presiune de a produce hrană mai multă și mai sănătoasă și, totodată, de a-și reduce impactul asupra mediului. Se estimează că populația globului va fi de 9,8 miliarde
până în 2050, iar producția alimentară va trebui să crească cu cel puțin 30 % pentru a satisface nevoile
viitoare. Va trebui atins un echilibru delicat între conservarea ultimelor resurse naturale ale lumii și
asigurarea de hrană de calitate în cantitate suficientă și accesibilă ca preț.
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AGRICULTURA ȘI CLIMA

“ Agricultorii devin extrem de digitalizați. ”

Antoine Pajot, inginer specializat în agricultură și dezvoltare rurală, în cadrul BEI

Agricultura inovează pentru a satisface aceste cerințe. Progresele în domeniul ameliorării plantelor, al
fertilizatorilor sintetici și al pesticidelor au oferit cadrul necesar pentru producția alimentară stabilă și
fiabilă. Sectorul agricol încearcă acum să înlocuiască o parte din toate aceste instrumente prin sinergii cu
sistemele naturale existente, combaterea dăunătorilor cu substanțe biologice și substanțe care susțin
sănătatea plantelor.
Cercetătorii din domeniul agriculturii creează, de asemenea, platforme digitale care oferă agricultorilor
furaje, fertilizatori și echipamente la cele mai bune prețuri, transformă emisiile de la ferme în biogaz curat
sau produc mozzarella din laptele vacilor hrănite cu iarbă. BEI a aprobat un împrumut de 120 milioane EUR
în 2019 pentru a sprijini activitatea de cercetare și dezvoltare de la CHR Hansen. În mijlocul tuturor inovațiilor, societățile depun mari eforturi și pentru a găsi justificarea comercială pentru aceste activități noi.
Cooperativa digitală
Din punct de vedere istoric, în Franța și în mare parte din Europa Occidentală, agricultorii își vindeau
produsele cooperativei locale, care le vindea în schimb toate materialele folosite în agricultură, precum
fertilizatori, semințe și pesticide. Reprezentanții de vânzări preluau comenzile agricultorilor, iar bunurile
erau livrate către cel mai apropiat siloz de cereale, care era adesea dotat cu depozite de distribuție. Aceste
puncte de colectare erau centrul comunității agricole locale.
În decursul anilor, cooperativele au fuzionat, devenind mai mari. În cele din urmă și-au pierdut agilitatea,
eficiența și capacitatea de adaptare la nevoile agricultorilor. Noua generație de agricultori, mai buni
cunoscători ai tehnologiilor digitale și mai puțin loiali ideii de cooperativă, caută alternative, iar alternativa
este adesea piața digitală.
„Agricultorii devin extrem de digitalizați”, a spus Antoine Pajot, inginer în cadrul BEI specializat în agricultură și dezvoltare rurală. „În ziua de azi au telefoane inteligente și vor să aibă acces la prețuri imediat.
Doresc să cumpere la cel mai bun preț și în cel mai bun moment.”
Una din cele mai mari cooperative franceze, Invivo Group, răspunde nevoilor agricultorilor cu propria
platformă digitală, care le va permite să-și cumpere produse și materiale online și să compare efectiv
prețurile. Această platformă va fi accesibilă majorității membrilor cooperativei Invivo. Este o modalitate de
a proteja cota de piață a cooperativei în fața unor mari întreprinderi tehnologizate, precum Alibaba și
Amazon, care treptat absorb piețele agricole din alte părți ale lumii, și a platformelor digitale nou-înființate,
precum Agrileader sau Agriconomie, care pun deja în pericol poziția dominantă a cooperativelor.
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o preocupare constantă în rândul agricultorilor
“de Există
a-și menține sau de a-și crește și mai mult veniturile
prin diversificare.

”

Sebastien Collot, specialist în bioeconomie, în cadrul BEI

Banca Europeană de Investiții acordă un împrumut de 37,5 milioane EUR pentru a finanța proiectul de
75 milioane EUR al Grupului Invivo de a crea platforma digitală, Aladin.farm, și software-ul pentru gestionarea fermelor. O garanție de la Fondul european pentru investiții strategice face posibil împrumutul.
Avantajul platformei Aladin este că aceasta are deja o rețea de distribuție, cu depozite pe o rază de 10 kilometri față de toate fermele din cooperativă. În plus, având în vedere relațiile strânse cu agricultorii, precum
și sfaturile pe care le oferă, Aladin poate face oferte personalizate pentru membrii cooperativei. Strategia
Grupului Invivo, spune Pajot, este de a „veni în sprijinul agricultorilor în materie de digitalizare, totodată
menținându-le cota de piață și propunându-le noi servicii digitale, cum ar fi blogurile sau consilierea.”
Filiala digitală a Grupului Invivo, SMAG, oferă software-uri de tip cloud, numite Agreo și Atland. Acestea îi
ajută pe agricultori să urmărească datele privind creșterea culturilor, creșterea animalelor și producția de
vin pentru a respecta standardele de reglementare și de mediu. Proiectul SMAG va crește mobilitatea
software-ului și va permite extragerea și exploatarea datelor pentru a ajuta agricultorii să ia decizii în
cunoștință de cauză.
Proiectele Invivo fac parte din cea de-a treia revoluție ecologică, utilizarea tehnologiilor de ultimă
oră, precum inteligența artificială, robotica, tehnologia blockchain și calculul de înaltă
performanță pentru a transforma agricultura și a-i îmbunătăți radical eficiența și durabilitatea.
Revoluția este îndeosebi importantă pentru sectorul agricol european, unul din cei mai mari producători
de alimente din lume și un important angajator.
Reducerea emisiilor, creșterea veniturilor
Agricultorii europeni se confruntă cu o concurență acerbă pe plan internațional privind bunurile. Aceștia
trebuie să se adapteze la schimbările climatice și, în Europa, la subvenții directe mai mici. În compensare,
își cresc veniturile prin produse noi, care oferă o marjă de profit mai ridicată, sau prin activități secundare
care nu au nicio legătură cu producția de alimente.
„Există o preocupare constantă în rândul agricultorilor de a-și menține și/sau de a-și crește și mai mult
veniturile prin diversificare”, spune Sebastien Collot, specialist în bioeconomie în cadrul BEI. „Este nevoie
să se treacă de la actualul model bazat pe producția de bunuri la unul mai durabil.”
Biogazul este o sursă alternativă de venit. Instalațiile de biogaz iau deșeurile organice, precum dejecțiile
animaliere, produsele secundare din plante sau alimente și chiar și apele uzate, și le convertesc în biofertilizatori și gaz biometan pentru energie curată. Biometanul poate fi injectat în rețeaua electrică sau poate
fi utilizat la fermă pentru a alimenta cu electricitate sau căldură serele de legume și fructe. Instalațiile de
biogaz contribuie la decarbonizare și securitate energetică, susțin veniturile agricole, promovează
dezvoltarea regională și rurală și încurajează crearea de locuri de muncă. De asemenea, ajută fermele să
compenseze propriile emisii. În Europa, agricultura produce 9,58% din totalul emisiilor de gaze cu efect de
seră asociate activității umane.
Uzinele de biogaz sunt însă scumpe. Investițiile necesare sunt de ordinul a 2 - 10 milioane EUR, majoritatea
instalațiilor fiind deținute de societăți pe acțiuni care implică mai multe ferme. Mărimea și tipul investiției
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fac ca aceasta să fie deosebit de riscantă pentru fermieri. „Vorbim de o investiție care este aproape cât
valoarea fermei sau chiar mai mare decât aceasta”, spune Collot. Instalațiile de biogaz necesită, de
asemenea, supraveghere constantă și încorporează un risc operațional. „Proiectele de biogaz presupun
monitorizarea zi și noapte a procesului biologic și chimic.”
Pentru a ajuta agricultorii să-și pună în practică inițiativele privind biogazul sau alte inițiative legate de
climă, precum instalarea de panouri solare, Banca Europeană de Investiții investește în două facilități de
credit oferite de Credit Agricole din Franța: un program de 75 milioane EUR, destinat agricultorilor care au
sub 41 de ani, și un altul de 200 milioane EUR pentru a susține proiecte în domeniul climei și al
bioeconomiei.
Mozzarella elastică
Viața bucolică a vacii irlandeze nu a cunoscut niciodată o asemenea dimensiune mondială.
Cooperativa irlandeză de lactate Carbery, care are peste 1 200 de membri, este cel mai mare producător
de brânză cheddar naturală din Irlanda. Cum peste 60 % din brânza produsă de Carbery era exportată în
Regatul Unit, apropierea Brexitului a stat la baza deciziei acesteia de a-și regândi expunerea. Societatea a
decis să-și extindă portofoliul de tipuri de brânză cu o nouă linie pentru sectorul alimentar care să producă
mozzarella utilizată pentru pizza, piața țintită fiind cea asiatică. Un împrumut de 35 milioane EUR de la BEI
acordat în 2019 susține această decizie.
„Mozzarella este una din piețele de brânză cu cea mai rapidă creștere din lume”, spune Ray O’Connell,
director financiar și trezorier al grupului Carbery. „Am evaluat îndelung variate opțiuni și mozzarella a fost
cea mai bună.”
Chinezilor le place mozzarella care se întinde – cel puțin 50 de centimetri. Organizează competiții în care
„o întind, iar câștigătorii își pun poze pe rețelele sociale”, spune O’Connell. Brânza mozzarella de la Carbery
este fabricată având în vedere factorul elasticitate, dar și pe acela al durabilității.
„Agricultorii noștri sunt foarte conștienți de responsabilitatea față de mediu și centrați pe durabilitate, din
punct de vedere ecologic și financiar”, spune O’Connell. „Carbery lucrează în permanență cu membrii
agricultori pentru a dezvolta cele mai bune practici și metodologii care să-i ajute să reducă și mai mult
amprenta de carbon.”

“ Agricultorii noștri sunt foarte conștienți de responsabilitatea
față de mediu.
”
Ray O’Connell, director financiar și trezorier al grupului Carbery
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FIRUL VERDE
Pe măsură ce economia devine mai ecologică și mai curată, Banca Europeană de Investiții
vrea să se asigure că nimeni nu este lăsat în urmă

În regiunile care vor avea cel mai mult de recuperat, vom sprijini oamenii și întreprinderile
cu un Mecanism de tranziție echitabilă țintit. Pentru a ne ajuta în realizarea acestui
deziderat, Banca Europeană de Investiții va fi un partener de încredere.
Ursula von der Leyen, președinte al Comisiei Europene

Clima este sistemul de susținere a vieții
umanității. Acțiunile climatice ale băncii în
ceea ce privește oceanele, apa și bioeconomia,
precum și în ceea ce privește dezvoltarea
habitatelor noastre din orașe și regiuni au
drept scop conservarea acelui sistem de
menținere a vieții – și îmbunătățirea calității
vieții tuturor. La urma urmei, acestea sunt
elementele esențiale ale vieții. Pentru a face
orașele mai durabile, ne propunem să
sprijinim construirea de clădiri ecologice și să
implementăm acțiunile climatice în mod
integrat în Europa și în întreaga lume. În ceea
ce privește dezvoltarea teritorială de mai mare
anvergură, vom acorda o atenție specială
regiunilor care au depins cel mai mult până
acum de combustibilii fosili pentru locurile de
muncă și pentru activitatea economică. În
sectorul apei, mă aștept să se pună accent
deosebit pe adaptarea la efectele schimbărilor
climatice, în special în contextul deficitului mai
mare de apă, precum și pe protecția zonelor
de coastă. În sectorul agricol, vedem de
asemenea potențial mare în extinderea
sprijinului pentru investițiile privind
durabilitatea mediului și acțiunile climatice.
Acest aspect are relevanță deosebită pentru
liniile de credit acordate prin intermediarii
noștri financiari pentru a finanța întreprinderi
mici și mijlocii, inclusiv ferme.
Werner Schmidt, director, Mediu și dezvoltare
teritorială durabilă, Proiecte, BEI
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Ne vom axa pe asistarea țărilor în tranziția către
o economie cu emisii reduse de carbon,
asigurând în același timp dezvoltarea
economică durabilă a regiunilor de coeziune.
Cu ajutorul programului InvestEU și al Fondului
pentru o tranziție echitabilă, ne așteptăm să
punem la dispoziție finanțare atractivă pentru
regiunile cele mai afectate de tranziție,
ajutându-le să facă față dimensiunii sociale a
acesteia. Vom găsi susținători ai combaterii
schimbărilor climatice și îi vom sprijini cu sfaturi
și finanțare.
Anita Fuerstenberg-Lucius, director, Europa
Centrală și Europa de Sud-Est, Operațiuni, BEI

Ne pricepem la tranziții, știm cum să ajutăm
regiunile să se transforme. Ne intensificăm
eforturile. În cazul tranziției echitabile, rolul nostru
este acela de a transpune planurile de tranziție
propuse de autoritățile municipale sau regionale
în programe de investiții. În acest sens, este foarte
clar ce rol au Banca Europeană de Investiții,
Platforma europeană de consiliere în materie de
investiții și Direcția de proiecte din cadrul BEI, și
anume acela de a consilia autoritățile regionale cu
privire la modul în care ar putea – pe baza planului
și strategiei lor de tranziție – să susțină acest
proces cu investiții.
Leonard Reinard, șef de serviciu, Dezvoltare regională,
Proiecte, BEI

Intenționăm să acordăm sprijin dedicat pentru tranziția ecologică/energetică a mai
multor industrii prin împrumuturi intermediate. Băncile comerciale creează produse
pentru a susține investițiile societăților din sectoarele puternic afectate de tranziția
ecologică/energetică, precum industria autovehiculelor, siderurgia și industria maselor
plastice. De asemenea, observăm o tendință tot mai mare de a adopta digitalizarea, în
special pentru agricultură, fapt care are un impact direct asupra atenuării schimbărilor
climatice. Căutăm oportunități în sursele de energie regenerabilă și în eficiența
energetică, proiecte care se presupune că implică asumarea de riscuri mai mari
(atenuate în mod adecvat).
Miguel Morgado, director, Marea Adriatică, Operațiuni, BEI

Tranziția către dezvoltarea cu emisii reduse
de dioxid de carbon și rezistentă la
schimbările climatice în Maroc – precum și în
alte țări mediteraneene – este o provocare
uriașă din punct de vedere instituțional și
financiar. Este necesar ca sistemul de
reglementare în ansamblul său să devină mai
favorabil climei, cu mobilizarea resurselor
financiare și sprijin semnificativ pentru a
consolida capacitățile tehnice. În consens cu
Comisia Europeană, BEI va spori dialogul la
nivel tehnic cu autoritățile locale și va pune în
aplicare un plan de acțiune pentru a transfera
cele mai bune practici și know-how-ul privind
finanțarea verde, pe care le-am dezvoltat în
tranzacțiile noastre din Europa. Sprijinirea
politicii noastre de investiții de către UE este
importantă pentru a asigura coerență
completă în implementarea Pactului ecologic
european în afara UE.
Anna Barone, șeful biroului din Maroc, BEI

În ultimii cinci ani, au fost aprobate peste
180 de investiții majore pentru finanțare cu
sprijin JASPERS, cu un cost de investiție total de
58 miliarde EUR și granturi UE de 31 miliarde
EUR. Jumătate din aceste investiții au contribuit
la acțiunile climatice, peste 20 % fiind alocate
direct în acest scop. Ne vom continua și
aprofunda activitatea de asistare a regiunilor în
ambițiile lor privind clima. Vom asigura
consiliere promovând strategii, programe și
rezerve de proiecte integrate și bazate pe
planificare, de exemplu în regiunile cu mine de
cărbuni și în cele vizate de tranziția echitabilă.
Ne așteptăm ca munca noastră să fie ancorată
și mai puternic la nivel local pentru a promova
proiecte de tranziție și în domeniul climei care
să fie coerente și integrate. Pentru a crea ceva
de valoare pentru oameni și pentru a promova
o Uniune Europeană mai ecologică, sectoare
precum educația, cercetarea și inovarea vor
juca, de asemenea, un rol cheie (inclusiv
soluțiile inovatoare, cum ar fi economia
circulară și inovarea socială). Ne vom adapta
metodele de lucru pentru a susține cât mai
bine obiectivele UE și ale băncii în materie de
climă pe plan local.
Eugenia Kazamaki Ottersten, șef de serviciu,
Dezvoltare inteligentă prin JASPERS, BEI
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ADĂPOST PENTRU CLIMĂ
Când oamenii nu își permit să locuiască aproape de locul de muncă, și calitatea vieții lor are de suferit, și clima. Prezentăm o serie de proiecte menite să
elimine necesitatea navetelor pe distanță mare, care produc o mulțime de
emisii de carbon și poluanți nesănătoși.

L

ocuința este o nevoie de bază, dar mulți europeni nu își pot găsi o casă decentă, la un preț accesibil.
În mod evident, avem de-a face cu o problemă socială. Poate vă surprinde, dar și acest lucru contribuie
la încălzirea globală.
Lipsa locuințelor bune, eficiente din punct de vedere energetic, în Europa este mai acută în numeroase
zone urbane, unde locuiește 70 % din populație. Este afectată calitatea vieții multor oameni, care nu își pot
permite decât locuințe situate la mare distanță de locul de muncă. Și acest fapt dăunează climei, dată fiind
deplasarea pe distanțe lungi cu autoturisme și utilizarea unei cantități mai mari de combustibil fosil. Apoi
mai este și consumul de energie din orașe. Locuințele și clădirile, în special cele vechi și neizolate, sunt cele
mai mari consumatoare de energie.
Pași însemnați în domeniul locuințelor și al energiei
Imposibilitatea oamenilor de a-și găsi locuințe bune adâncește diviziunea socială în comunitățile europene. Acest fapt determină probleme de sănătate publică, siguranță publică precară, lipsa de lucrători în
zonele centrale și o piață a forței de muncă ineficientă. În Irlanda, de exemplu, există mii de oameni pe
listele de așteptare pentru a primi o locuință mai bună. În Franța, pentru asistentele medicale este dificil
să-și găsească un loc de cazare la preț accesibil în centrul Parisului. Locuințele și energia reprezintă o
provocare imensă. Aproape jumătate din clădirile de locuințe europene au fost construite înainte de 1970,
când materialele, standardele și tehnicile nu țineau prea mult cont de consumul de energie. Comisia
Europeană estimează că 75 % dintre clădiri și locuințe trebuie eficientizate din punct de vedere energetic
pentru a realiza obiectivele climatice.
„Asigurarea de locuințe este cea mai importantă componentă a proiectelor noastre de locuințe sociale,
dar, dacă acest lucru se realizează într-un mod eficient din punct de vedere energetic, atunci obținem un
mare avantaj”, spune Gerry Muscat, care conduce compartimentul de dezvoltare urbană din cadrul băncii.
„Multe proiecte de locuințe în care suntem implicați ajută oamenii și clima.”
Chiar și o acțiune simplă precum înlocuirea becurilor aduce o schimbare uriașă. O societate austriacă de
sisteme de iluminat, Zumtobel Group, desfășoară o intensă activitate de cercetare pentru a găsi sisteme
de iluminat și soluții de gestionare a iluminatului mai eficiente, care oferă siguranța utilizării sistemelor de
iluminat numai atunci când este nevoie. La începutul anului 2019, Banca Europeană de Investiții a aprobat
a doua tranșă a două împrumuturi în valoare de 40 milioane EUR pentru a extinde cercetarea societății în
sensul de a găsi soluții de iluminat mai conectate la serviciile digitale.
Orașe mai mari, deficit de locuințe de închiriat
În Suedia și Polonia, odată cu creșterea orașelor de mărime mijlocie, crește dramatic și cererea de locuințe
accesibile ca preț. Suedia rezolvă problema construind mii de locuințe de închiriat la prețuri accesibile.
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de locuințe în care suntem
“ Multe proiecte
implicați ajută oamenii și clima.
”
Gerry Muscat, șef de serviciu, Dezvoltare urbană, BEI

În septembrie 2019, Banca Europeană de Investiții a aprobat un împrumut de aproape 300 milioane EUR
pentru a susține inițiativa Suediei cu planuri pentru clădiri al căror consum de energie este aproape egal
cu zero și care respectă cele mai înalte standarde de eficiență energetică.
În Poznan, un oraș situat în centrul Poloniei, mulți locuitori nu sunt eligibili pentru a beneficia de o locuință
de stat cu chirie accesibilă, deoarece veniturile lor sunt prea mari, dar nu pot nici să-și cumpere o locuință
de pe piața imobiliară deoarece au un rating de credit scăzut. Autoritățile locale și o societate imobiliară au
inițiat un proiect pentru acești locuitori, în care sunt incluse și un centru de îngrijire de zi, o grădiniță, un
parc de joacă pentru copii și locuri de parcare pentru persoane cu handicap. Obiectivul este de a construi
peste 1 000 de apartamente în acest nou cartier. Banca Europeană de Investiții a aprobat un împrumut de
34 milioane EUR pentru acest proiect.
„Scopul nostru este să facem din Poznan un oraș atractiv, unde oameni din toate categoriile de venit să se
poată simți acasă, să poată face naveta cu ușurință și să se bucure de servicii municipale moderne și
ecologice”, spune Grzegorz Ganowicz, președintele consiliului municipal.
În 2019, banca a încheiat și o tranzacție de 19 milioane EUR în Polonia cu BNP Paribas Bank Polska pentru
îmbunătățirea eficienței energetice în locuințele existente. Banca poloneză va utiliza banii pentru a acorda
împrumuturi agricultorilor și proprietarilor de locuințe pentru montarea de panouri solare. Acești bani vor
ajuta și asociațiile de locatari să îmbunătățească eficiența energetică.
În Franța, mai ales specialiștii tineri își găsesc cu greu locuințe accesibile ca preț. Aici, problema se rezolvă
prin construirea de locuințe pentru oameni care nu sunt eligibili pentru a primi o locuință socială, dar care
nici nu au suficienți bani pentru a-și permite o locuință decentă. Banca a investit un total de 1,3 miliarde
EUR în proiecte de locuințe accesibile ca preț în țară pentru a construi circa 27 800 de locuințe.
Cerere mare de locuințe noi în Africa
Așa cum se întâmplă în cazul tuturor activităților întreprinse de bancă, activitatea sa privind locuințele
sociale și cele accesibile ca preț nu se limitează la Europa. În Africa și pe tot cuprinsul globului, proiectele
BEI ajută la construirea de locuințe mai bune și la reducerea consumului de energie. Acest lucru este
important deoarece, la urma urmei, populația orașelor din Africa va crește cu 765 milioane de locuitori
până în 2055, creând o cerere masivă de locuințe accesibile ca preț.
Banca Europeană de Investiții contribuie cu aproape 20 milioane USD la o serie de proiecte de locuințe
ecologice și accesibile ca preț în Namibia și Botswana. Se estimează că aceste locuințe vor face economii
de 20 % la consumul de apă și de electricitate.
„Obiectivul nostru final este de a oferi o calitate bună a vieții unui grup de oameni insuficient deserviți”,
spune Cathal Conaty, director general la International Housing Solutions II, un fond susținut de BEI care
mobilizează bani pentru proiecte de locuințe în Namibia și Botswana.
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COEZIUNE ȘI CREATIVITATE
Rolul BEI în Mecanismul de tranziție echitabilă al Comisiei Europene are în
spate o lungă istorie a investițiilor pentru coeziune în regiunile mai sărace ale
Europei.

C

ând te lupți zi de zi ca să menții funcțional un sistem de termoficare vechi, este greu să faci planuri
care să respecte și noile evoluții din politica energetică a Uniunii Europene. Astfel, orașul Oradea,
situat în vestul României, a apelat la o unitate specială din cadrul Băncii Europene de Investiții pentru
ajutor în vederea tranziției către energie mai curată. „O vorbă din bătrâni spune că nu vezi pădurea de
copaci”, spune Ioan Maghiar, director de planificare la Primăria Municipiului Oradea. „Trebuia să căutăm
o soluție creativă la un nivel superior.”
În 2019, Unitatea de sprijin consultativ pentru proiecte din cadrul băncii a întocmit un studiu de opt luni pe
care Oradea îl implementează deja – cu implicații pozitive pentru economia orașului și pentru acțiunile
climatice. Cu noile surse de energie și măsurile de eficiență recomandate de bancă, sistemul de încălzire
centralizată din Oradea va reduce emisiile de carbon cu 44 % până în 2050. În 10 ani, orașul va putea,
de asemenea, să pună capăt treptat subvențiilor acordate operatorului privat care deține sistemul de
încălzire centralizată. „Acest lucru va avea un impact important asupra bugetului local”, spune Emmanuel
Morel, specialist în mediu de la biroul BEI din București.
Proiectul face parte din lunga tradiție a creditelor BEI care asigură șanse egale de prosperitate pentru
regiunile mai sărace ale Europei. În perioada 2014 – 2019, banca UE a acordat finanțare în valoare de peste
100 miliarde EUR în regiunile de coeziune.
Obiectivul UE de decarbonizare a continentului până în 2050 aduce un element nou și urgent prin Mecanismul de tranziție echitabilă al Comisiei Europene, parte a Pactului ecologic european. Banca Europeană
de Investiții va fi un element crucial al mecanismului, care are drept obiectiv să se asigure că
economiile și industriile regionale dependente de combustibilii fosili nu sunt lăsate în urmă în
tranziția către emisiile reduse. „Tranziția echitabilă este extinderea unei zone în care BEI are multe
cunoștințe”, spune Leonard Reinard, șeful serviciului de dezvoltare regională din cadrul BEI. „Pentru fiecare
oraș sau regiune, tranziția va fi unică. Nu există o soluție aplicabilă pentru toți. Fiecare regiune trebuie să-și
găsească propriul plan de tranziție personalizat, localizat, iar banca o va ajuta să-l transforme în planuri și
proiecte de investiții concrete.”
Unitatea de sprijin consultativ pentru proiecte a ajutat Oradea și alte două orașe din România să întrevadă
un viitor mai curat și mai eficient pentru sistemele lor de încălzire centralizată. Oradea testează deja
energia geotermală a apei subterane situate la 2 kilometri adâncime, care asigură 7 % din energie pentru
sistemul său de încălzire centralizată. Încălzirea centralizată asigură încălzirea și apa caldă pentru 70 % din
cei 200 000 de locuitori ai orașului. „Ne-ar fi luat mult mai mult timp să înțelegem ce se întâmplă la nivel
european fără BEI”, spune Maghiar.
Serviciul este din ce în ce mai fiabil, ceea ce crește capacitatea orașului Oradea de a atrage oameni și
afaceri. „Un oraș care a acceptat să răspundă acestei provocări a găsit Potirul Sfânt al urbanismului”, spune
Sebastian Hyzyk, care conduce unitatea BEI. „Prin aceste acțiuni, orașul devine atractiv pentru cetățeni, iar
cetățenii sunt sursa cunoașterii și progresului.” În 2020, unitatea preia proiecte similare pentru alte patru
orașe din România, ca parte a programului său de consultanță pe șapte ani, în valoare de 70 milioane EUR.
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să răspundă acestei provocări
“ Un oraș care a aacceptat
găsit Potirul Sfânt al urbanismului.
”

Sebastian Hyzyk, șeful Unității de consiliere pentru proiecte din cadrul BEI

Bunăstare pentru Europa
În regiunea minelor de minereuri din apropierea orașului Plovdiv, cel de-al doilea oraș ca mărime din
Bulgaria, KCM rafinează de mult timp metale, în principal zinc și plumb. Procesul de fabricație este modernizat pentru a asigura utilizarea mai eficientă a resurselor, pentru a proteja mai bine sănătatea celor
1 500 de muncitori și pentru a respecta reglementările de mediu viitoare mai stringente pentru industria
metalurgică.
BEI a susținut KCM cu un împrumut de 65 milioane EUR în 2019 pentru a ajuta la modernizarea proceselor
și pentru a crește utilizarea „materialelor secundare” – zincul și plumbul din materiale reciclate, precum
bateriile, pulberea de cuptor și oxizii. Noile instalații ale KCM vor asigura o producție de zinc și plumb mai
automatizată și ecologică, precum și creșterea capacității de reciclare. „Este bine pentru Europa, deoarece
acest proiect arată cum ar trebui să fie metalurgia în secolul XXI”, spune Ivan Dobrev, director general al
KCM. „Împrumutul ne ajută să creștem valoarea tehnologiei noastre prin dezvoltarea ei.”
Împrumutul este susținut de Fondul european pentru investiții strategice, întrucât acesta susține o societate inovatoare care este singurul furnizor de plumb și zinc din Europa Centrală și de Sud-Est.
„Aceste materiale sunt esențiale pentru alte industrii din regiune, precum sectorul autovehiculelor și al
construcțiilor”, spune Venera Gandzhova, responsabilul de credite pentru proiect. Acest proiect va aduce
și numeroase beneficii ecologice. „Proiectul urmează tendința sectorului, de tranziție către mai multe
materiale reciclate, care sunt prelucrate cu o tehnologie eficientă din punct de vedere al energiei și al
utilizării resurselor”, spune Liesbet Goovaerts, inginer BEI. „În acest sens, proiectul este în conformitate cu
Acordul de la Paris.”
Tranziție echitabilă pentru mediu și oameni
Tranziția echitabilă nu se referă doar la întreprinderi. Include și un important aspect social. Acest aspect
este ilustrat de proiectul BEI aprobat în 2019 pentru finanțarea măsurilor de reabilitare și eficiență energetică pentru 9 600 de locuințe sociale din fosta regiune minieră Nord-Pas-de-Calais din nordul Franței.
Împrumutul de 153 milioane EUR contribuie la acțiunile climatice prin reducerea consumului de energie
pentru 22 457 beneficiari. De asemenea, aduce economii anuale de 1 200 EUR pe gospodărie la facturile
de energie.
Împrumutul face parte din proiectul în valoare de 765,2 milioane EUR al Maisons & Cités, o societate imobiliară locală de locuințe publice. „Nu este vorba doar despre construirea de case care asigură un trai mai
bun sau care sunt bune pentru mediu”, spune Souad Farsi, inginer în cadrul BEI. „Facem asta pentru
mediu, dar și pentru oameni.” Și este o bună ilustrare a conceptului de Tranziție echitabilă.
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DE UNDE VIN BANII

În 2019, Banca Europeană de Investiții, cel mai mare emitent și furnizor de
fonduri multilateral din lume, a mobilizat 50,3 miliarde EUR de pe piețele de
capital internaționale. 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.

B

anca a lansat emisiuni în 17 monede,
majoritatea mobilizărilor fiind în cele
trei monede principale, respectiv, euro, dolar
SUA și liră sterlină. Sursele și scadențele
diversificate conferă flexibilitate strategiei de
finanțare a băncii. Faptul că are operațiuni în
valute multiple îi permite băncii să acceseze
anumite monede locale pentru plăți.

12 % 12 % 10 %

AMERICA

EMISIUNI ÎN FUNCȚIE DE MONEDĂ
EUR

USD

45,10 %
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În 2019, BEI a mobilizat

50,3 miliarde EUR
de pe piețele de capital internaționale

EUROPA

66 % 70 % 67 %

ASIA
21 % 17 % 21 %

1% 1% 2%

2017

2018

2019

ORIENTUL MIJLOCIU ȘI AFRICA

GBP

27,52 %

ALTELE

12,27 %

14,68 %
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GUVERNANȚĂ

B

EI este un organism al UE, care răspunde în fața statelor membre, și o bancă ce respectă cele mai
bune practici bancare aplicabile în ceea ce privește procesul decizional, gestiunea și controlul. În
2019, Consiliul guvernatorilor era format din miniștri din guvernele tuturor celor 28 de state membre
de la vremea respectivă, de obicei miniștri de finanțe. Odată cu ieșirea Regatului Unit din UE la data de
1 februarie 2020, numărul acestora a scăzut la 27. Guvernatorii stabilesc orientările politicii de credit și
aprobă conturile anuale. Aceștia decid în ceea ce privește majorările de capital și participarea băncii la
operațiunile de finanțare din afara UE. De asemenea, numesc Consiliul de administrație, Comitetul de
direcție și Comitetul de audit.
Consiliul de administrație ia decizii cu privire la împrumuturi, programe de mobilizare a fondurilor și
alte chestiuni de finanțare. Acesta se reunește de zece ori pe an pentru a asigura administrarea băncii în
conformitate cu tratatele UE, cu Statutul propriu al băncii, precum și cu directivele generale stabilite de
Consiliul guvernatorilor. Începând din data de 1 februarie 2020, există 28 de administratori, câte unul din
fiecare stat membru și unul numit de Comisia Europeană. De asemenea, există 31 de supleanți. Pentru a
extinde competența profesională a Consiliului de administrație, pot fi cooptați șase experți, pentru a
participa la ședințele Consiliului în calitate de consilieri fără drept de vot. Deciziile se iau cu o majoritate
reprezentând cel puțin 50 % din capitalul subscris de statele membre și constând în cel puțin o treime a
membrilor cu drept de vot ai Consiliului de administrație, cu excepția cazului în care Statutul prevede
altfel. Consiliul este condus de președinte, fără drept de vot.
Comitetul de direcție este organismul decizional rezident al băncii. Acesta supraveghează activitatea
curentă a BEI, pregătește deciziile pentru Consiliul de administrație și asigură executarea acestor decizii.
Se reunește o dată pe săptămână. Acesta se află sub autoritatea președintelui băncii și sub controlul
Consiliului de administrație. Ceilalți opt membri sunt vicepreședinții BEI. Membrii sunt numiți pentru o
perioadă de până la șase ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, și se subordonează exclusiv băncii.
Banca are un Comitet de audit independent care se subordonează direct Consiliului guvernatorilor.
Acesta are sarcina de a audita conturile băncii și de a verifica dacă activitățile desfășurate de aceasta
respectă cele mai bune practici bancare. Declarația Comitetului de audit este comunicată Consiliului
guvernatorilor odată cu raportul anual al Consiliului de administrație. Comitetul de audit este compus
din șase membri numiți pentru un mandat de șase exerciții financiare consecutive, fără posibilitate de
reînnoire.

Înlocuirea capitalului Regatului Unit
În 2019, guvernatorii BEI au convenit în unanimitate că ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană nu va avea
niciun impact asupra bazei puternice a capitalului subscris al BEI. Cota de participare a Regatului Unit la capitalul
subscris și vărsat al BEI înainte de Brexit a reprezentat 3,5 miliarde EUR, alături de 35,7 miliarde EUR capital
nevărsat. În temeiul Acordului de retragere, capitalul subscris al Regatului Unit a fost înlocuit printr-o majorare
pro rata a capitalului celor 27 de state membre ale UE. Regatul Unit va acorda o garanție pentru o sumă egală
cu capitalul său nevărsat, iar BEI va rambursa cota de capital vărsat a Marii Britanii în 12 tranșe anuale. Decizia
Regatului Unit de a ieși din UE nu va avea niciun impact semnificativ asupra ratingului de credit AAA al Grupului
BEI. Grupul BEI va respecta pe deplin contractele de finanțare existente pentru proiectele și investițiile din
Regatul Unit. Mai mult, capitalul BEI subscris de către Polonia și România s-a majorat la 1 martie 2020, ceea ce
face ca BEI să aibă o bază de capital mai mare decât înainte de Brexit.
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REPERE
DIN PLANUL OPERAȚIONAL AL
BĂNCII EUROPENE DE INVESTIȚII PENTRU 2020

• Cea mai clară prioritate va fi activitatea în domeniul acțiunilor climatice și al durabilității mediului.
Cu angajamentul Băncii Europene de Investiții de a dedica cel puțin 50 % din finanțările sale acestui
scop și cu obiectivul Grupului BEI de a debloca mai mult de 1 000 de miliarde EUR în următorul
deceniu, 2020 va fi anul în care vom începe ajustările necesare. Până la sfârșitul anului 2020, ne vom
retrage din toate activitățile de finanțare care nu respectă obiectivele Acordului de la Paris.

• Coeziunea și convergența economică și socială rămân rațiunea de a fi statutară pentru bancă.

Următoarea Politică de coeziune a UE se va derula în perioada 2021-2027, iar în prezent se estimează
că numărul regiunilor mai puțin dezvoltate și al regiunilor de tranziție va crește în temeiul noilor
criterii de eligibilitate. Banca Europeană de Investiții va coopera cu Comisia Europeană, în special la
Mecanismul de tranziție echitabilă, pentru a asista regiunile care sunt în prezent mai dependente de
combustibilii fosili, în tranziția lor către economii cu emisii reduse de dioxid de carbon și rezistente la
schimbările climatice.

• Grupul BEI va continua pregătirile pentru implementarea mandatelor UE din Cadrul financiar multia-

nual post-2020 și negocierile cu Comisia privind produsele financiare care se vor utiliza. Textul
preliminar al Regulamentului InvestEU a fost adoptat în aprilie 2019 și confirmă rolul Grupului BEI de
partener principal, responsabil de realizarea a 75 % din program. Instrumentul de vecinătate,
cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională propus de Comisie va asigura garanții
bugetare și instrumente financiare pentru ca Grupul BEI să joace în continuare rolul de partener strategic
în afara UE.

• Consiliul European a inițiat o discuție privind creșterea eficienței și impactului arhitecturii finanțării

dezvoltării Europei, în privința rolurilor Comisiei, Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
și Băncii Europene de Investiții. Opțiunile, inclusiv înființarea unei filiale BEI pentru finanțarea
dezvoltării, se vor studia mai târziu pe parcursul anului 2020.

• În urma unei analize riguroase a activităților sale cu capital propriu, o nouă Strategie a Grupului

privind capitalul propriu va avea drept scop mai buna gestionare a deficitelor de investiții pe piața
titlurilor de capital, precum și încurajarea atragerii de capital privat în vederea unui impact cât mai
puternic al acestei strategii. Un sector financiar mai diversificat, cu o pondere mai mare a finanțării prin
capitaluri proprii, va ajuta la stabilizarea sistemului financiar și va îmbunătăți accesul la finanțare
pentru antreprenorii dinamici și inovatori din UE.

• Ținta privind finanțările pentru 2020 este de 63 miliarde EUR, tendință care ne așteptăm să
continue cu același nivel al finanțărilor pentru perioada 2021-2022.

Versiunea publică completă a Planului operațional pentru 2020 poate fi consultată la adresa https://
www.eib.org/en/publications/operational-plan-2020
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Climate
Solutions
Why climate
is the world's
most pressing
challenge – and
what you can
do about it

Schimbările climatice constituie cea mai mare amenințare
pentru umanitate. Dar atât de mulți oameni trebuie să
răspundă în atât de multe moduri diferite, încât este greu să
știți ceea ce ar trebui să faceți dumneavoastră. Materialul
Soluții pentru climă detaliază provocările, prezintă soluțiile
și vă arată exact ceea ce puteți face dumneavoastră pentru
ca aceste soluții să fie implementate. Indiferent dacă sunteți
factor de decizie, instituție financiară sau un simplu cetățean,
materialul Soluții pentru climă este lista dumneavoastră cu
acțiuni de întreprins pentru a salva umanitatea.

Ascultați podcastul Soluții pentru climă https://www.eib.org/climate-podcast
Citiți opiniile experților pe blogul nostru https://www.eib.org/climate-solutions
Descărcați cartea electronică https://www.eib.org/climate-ebook
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