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De la energie curată în Estonia la apă potabilă în Lesotho 
sau un spital mai bun în Croația, Banca Europeană de  
Investiții îmbunătățește milioane de vieți în fiecare an. 

În calitate de bancă europeană pentru climă, ajutăm lu-
mea să îndeplinească Acordul de la Paris privind schim-
bările climatice și obiectivele de dezvoltare durabilă. Ne 
angajăm să mobilizăm o mie de miliarde în investiții pen-
tru climă în următorul deceniu.

Din 1958, am acordat împrumuturi și asistență de specia- 
litate pentru mii de proiecte în peste 160 de țări.  
Investim în viitorul Europei colaborând strâns cu Comisia  
Europeană și cu multe alte instituții. 

În calitate de cel mai mare și mai ecologic emitent și cre-
ditor de fonduri multilateral din lume, ajutăm economiile 
să înflorească, să creeze locuri de muncă și să promoveze 
egalitatea. Ne măsurăm munca în funcție de cât ajutăm  
societatea prin ceea ce facem, deoarece prin fiecare  
investiție se îmbunătățește o viață.  



În Rijeka, Croația, noua maternitate ușurează viața a 
600 000 de oameni. Aceasta este susținută printr-un 
împrumut de la BEI și sprijin consultativ de la BEI și 
de la Comisia Europeană.



Impactul nostru în 2019

280 miliarde EUR  în investiții susținute prin activități 
ale BEI

72,2 miliarde EUR  în finanțare din partea Grupului BEI

1 095 de proiecte finanțate

50,3 miliarde EUR  mobilizați pe piețele de obligațiuni 

Peste 25 miliarde EUR  în finanțare pentru întreprinderi 
mai mici

Peste 19 miliarde EUR  pentru acțiuni climatice

Peste 16 miliarde EUR  pentru protejarea mediului 

Peste 14 miliarde EUR  pentru a stimula inovarea

4,4 milioane de locuri de muncă susținute în 
întreprinderi mici

10 milioane  de oameni care beneficiază de apă 
potabilă mai sigură    

12 milioane  de oameni care beneficiază de 
asistență medicală mai bună 

7,4 milioane  de gospodării racordate la rețeaua 
de electricitate 

117 milioane  de oameni care beneficiază de 
conexiuni mobile mai bune 

631 milioane  de călătorii suplimentare cu mijloace 
de transport public

1,7 milioane  de oameni care se confruntă cu risc 
redus de inundații

5,1 milioane  m2 de clădiri eficiente din punct de 
vedere energetic



Proiectele susținute de BEI în 2019 vor 
produce 13 177 MW de energie, suficientă 
pentru a alimenta 7,4 milioane de 
gospodării.



Clima
Clima este cea mai mare provocare a generației noastre.  
Aceasta va determina bunăstarea și speranța de viață  
a copiilor noștri. Obiectivele noastre privind clima și 
energia stabilesc noi standarde în Europa și la nivel 
global. În viitorul apropiat, vom înceta să mai susținem  
combustibilii fosili și vom dedica 50 % din investițiile 
noastre pentru acțiuni climatice și durabilitate.

Vom contribui la eliminarea efectelor schimbărilor clima-
tice asupra comunităților vulnerabile, protejarea biodi-
versității și promovarea agriculturii durabile. De aseme-
nea, conservăm resursele naturale și transformăm mediul 
într-un loc sigur pentru generațiile viitoare. În tot ceea ce 
facem avem în vedere clima. Fiecare proiect pe care îl sus-
ținem pentru inovare, întreprinderi mici sau infrastruc-
tură trebuie să îndeplinească obiectivele noastre privind 
clima. 



Cu sprijinul BEI, societatea estonă Elcogen 
face accesibilă pe piață electricitatea curată 
bazată pe celule de combustie.



Inovare  
Inovarea menține Europa competitivă și creează locuri de 
muncă de înaltă valoare. Grupul BEI dă posibilitatea soci-
etăților europene să descopere cele mai noi tehnologii. 
Transformăm ideile din domeniul tehnologiei de vârf în 
succese economice.

Banca susține cercetarea și dezvoltarea la scară mare, pre-
cum și firmele mici specializate. Investițiile noastre în sec-
toare precum telecomunicațiile, aviația, medicina și digi-
talizarea constituie un aviz favorabil care atrage finanțare 
suplimentară din sectorul privat.

Susținem multe etape ale inovării. Datorită împrumuturi- 
lor acordate de bancă, universitățile pot construi și își 
pot extinde spațiile de cercetare, iar întreprinderile  
nou-înființate își pot crește numărul angajaților și își pot 
îmbunătăți echipamentele. Încurajăm ideile care fac din 
lumea în care trăim o lume mai bună.



În Italia, un proiect de pionierat între BEI și 
Unicredit susține câteva sute de întreprinderi 
conduse de femei. 



Incluziune
BEI oferă o gamă largă de produse financiare în condiții 
favorabile. Acordăm împrumuturi în sectorul public și cel 
privat. Susținem întreprinderile mici și tinerii. Susținem 
femeile antreprenoare oferindu-le acces la împrumuturi 
și posturi de conducere. Asigurăm accesul la finanțare și 
consiliere economică pentru populația cu venituri mici, 
lucrători independenți și microîntreprinderi. Ne asigurăm 
că nimeni nu este lăsat pe dinafară.

BEI nu acordă împrumuturi mai mari decât jumătate din 
costul unui proiect. În acest mod, acționăm ca un catali-
zator pentru a implica mai mult sectorul privat, crescând 
nivelul investițiilor pentru proiecte. Oferim, de asemenea, 
asistență tehnică pentru a asigura succesul unui proiect.



Proiect de dezvoltare BEI în Lesotho, Africa, 
ce asigură apă potabilă curată și canalizare 
pentru 300 000 de oameni în multe părți din 
zonele joase ale țării.



Durabilitate  
BEI mobilizează fonduri prin emiterea de obligațiuni pe 
piețele de capital internaționale. Ratingul de credit exce-
lent ne permite să mobilizăm fonduri la dobânzi avanta-
joase. Transferăm aceste beneficii clienților.  

Experții noștri în piețe de capital au creat și au dezvoltat 
piața obligațiunilor ecologice și durabile. În prezent, sun-
tem cel mai mare emitent supranațional de obligațiuni 
ecologice. Aceste obligațiuni susțin energia din surse re-
generabile, eficiența energetică, apa curată și canalizarea. 
Asigurăm utilizarea eficientă a finanțelor sustenabile. 



Angajament
Suntem transparenți și răspundem de toate activitățile 
noastre. Datorită standardelor noastre sociale și de me-
diu ridicate, suntem un partener excelent. Dispunem de 
personal cu înaltă calificare, divers și dedicat, format din 
economiști, ingineri, analiști financiari și specialiști în do-
meniul climei, care colaborează zilnic cu experți locali, 
instituții și guverne de pe întregul glob. 



Pentru mai multe informații privind ofertele noastre,  
accesați www.eib.org/products.

Banca Europeană de Investiții 
UU  info@eib.org

www.eib.org
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Grupul BEI este compus din Banca Europeană de Investiții 
(BEI) și Fondul European de Investiții (FEI).

BEI este banca Uniunii Europene. Este cel mai mare emi-
tent și furnizor de fonduri multilateral din lume. BEI are 
sediul la Luxemburg și dispune o rețea de birouri locale și 
regionale în Europa și în restul lumii. 

FEI susține întreprinderi mici prin îmbunătățirea accesului 
acestora la finanțare în Europa și în multe țări din afara Eu-
ropei. FEI proiectează și dezvoltă instrumente de capital 
de risc și de creștere, garanții și instrumente de microfi-
nanțare pentru promovarea inovării și creării de locuri de 
muncă.
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Tipărit pe hârtie Condat Silk FSC Mix. 
BEI folosește hârtie certificată de Asociația pentru Certificare Forestie-
ră (Forest Stewardship Council – FSC). Deoarece aceasta este fabricată 
de oameni care iubesc copacii. 
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Imprimerie Centrale


