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Puterea naturii este minunată. De-a lungul timpului, oamenii s-au temut de furtunile, 
inundațiile, secetele și erupțiile ei. În aceste momente critice, ne dăm seama că trebuie mai 
degrabă să ne armonizăm cu natura și să-i valorificăm puterea, dacă vrem să învingem 
schimbările climatice pe care propriile noastre acțiuni le-au provocat. Mai mult de jumătate 
din investițiile Băncii Europene de Investiții vizează acum acțiunile climatice și durabilitatea 
mediului. Prioritatea noastră este să finanțăm tranziția verde către surse regenerabile 
provenite din natură, de la energia geotermală la cea hidroelectrică și eoliană. Acesta este 
motivul pentru care punem aceste forțe naturale direct pe coperta principalelor noastre 
rapoarte din acest an.
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BEI PE SCURT
Banca Europeană de Investiții (BEI) este banca Uniunii Europene. Suntem 
cea mai mare instituție financiară multilaterală din lume și unul din cei mai 
mari furnizori de finanțare pentru acțiuni climatice.

De la înființarea sa în 1958, BEI a investit peste 1 000 miliarde EUR în 
proiecte din Europa și din țări din întreaga lume. Deși acțiunile climatice 
sunt incluse în tot ceea ce facem, activitățile noastre vizează următoarele 
domenii prioritare: clima și mediul înconjurător, dezvoltarea, inovarea și 
competențele, întreprinderile mici și mijlocii, infrastructura și coeziunea.

Fondul European de Investiții, care face parte din Grupul BEI, este 
specializat în sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii cu finanțare pentru 
afaceri noi, creștere, inovare, cercetare și dezvoltare, crearea de locuri de 
muncă și dezvoltarea regională.

BEI colaborează cu alte instituții europene pentru a încuraja integrarea 
europeană, pentru a promova dezvoltarea Uniunii Europene și pentru a 
susține politicile UE. Această activitate depășește granițele Europei: BEI 
este activă în peste 160 de țări și îmbunătățește milioane de vieți în fiecare 
an în Uniunea Europeană și în întreaga lume.

Interconectarea s-a aflat în centrul activității BEI de-a lungul istoriei noastre. 
În întreaga Europă, investițiile BEI apropie țările UE. Prin BEI Global, direcție 
înființată în 2022 cu scopul de a crește impactul finanțării noastre pentru 
dezvoltare, contribuim la gestionarea provocărilor globale și la cultivarea 
creșterii și oportunităților pe toate continentele.

Într-un moment în care valoarea multilateralismului este pusă sub semnul 
întrebării, activitatea BEI ne aduce constant aminte de puterea eforturilor 
europene integrate.





Odată cu răspândirea COVID-19, lumea s-a confruntat cu situații de urgență 
legate de sănătate și economie. A fost nevoie să se găsească urgent un vaccin 
și soluții pentru a limita răspândirea virusului. BEI a finanțat dezvoltarea și 
producerea de vaccinuri împotriva COVID-19 și a oferit sprijin substanțial 
pentru alte măsuri în domeniul sănătății, atât în interiorul Uniunii Europene, 
cât și în afara acesteia. Grupul BEI a contribuit semnificativ și la măsurile 
UE de limitare a efectelor economice ale crizei asupra întreprinderilor și 
economiei europene.

Chiar când criza COVID-19 începea să se atenueze, Rusia a invadat Ucraina, 
determinând o nouă criză globală. Ca parte a unui răspuns internațional 
la această criză, Banca a mobilizat sprijin financiar prin Pachetul BEI de 
solidaritate cu Ucraina, pentru a ajuta țara să facă față nevoilor sale urgente. 
În plus, în cooperare cu Comisia Europeană, BEI lucrează la oferirea de 
finanțări suplimentare pentru a ajuta guvernul să-și mențină serviciile 
publice esențiale pentru oamenii care au rămas în Ucraina.

În calitate de cel mai mare creditor de fonduri multilateral din lume, BEI 
ajută economiile să înflorească, prin crearea de locuri de muncă și prin 
promovarea egalității și durabilității. Colaborăm cu parteneri publici și 
privați și ne măsurăm succesul în funcție de cât de mult activitatea noastră 
ajută societatea și îmbunătățește viața oamenilor.

Investițiile BEI sprijină activ tranziția verde. În calitate de bancă climatică 
a Uniunii Europene, prin acțiunile sale la nivel mondial, BEI contribuie la 
îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris – 
tratatul internațional privind schimbările climatice – și a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite. Ne-am angajat să 
investim 1 000 miliarde EUR în domeniul climei și al durabilității mediului în 
următorul deceniu.



în investiții susținute prin 
activități ale BEI

în investiții verzi

finanțare pentru energie 
durabilă și resurse naturale 

mobilizate în investiții,  
în general

mobilizate pe piețele de 
obligațiuni

finanțare acordată  
de Grupul BEI

finanțare pentru întreprinderi 
mai mici

locuri de muncă susținute  
în întreprinderi mici

*  Cifrele se referă la IMM-uri/întreprinderi de dimensiune intermediară care au beneficiat de sprijin BEI în 2022 sau de sprijin FEI în perioada octombrie 2021 – 
septembrie 2022 ca urmare a operațiunilor semnate cu intermediari până la sfârșitul anului 2022.

pentru stimularea inovării, capitalului 
digital și a capitalului uman

260  
miliarde  

EUR 

4 900 
miliarde  

EUR 

72,45 
miliarde  

EUR 

36,5  
miliarde 

EUR

44,28 
miliarde 

EUR 

14,11 
miliarde  

EUR

18,72 
miliarde  

EUR

5,3  
milioane*

15,52 
miliarde  

EUR

IMPACTUL NOSTRU ÎN 2022



oameni care beneficiază de 
apă potabilă mai sigură 

abonați noi cu servicii 5G 
activate

persoane care beneficiază de servicii 
de sănătate îmbunătățite, inclusiv de 

vaccinuri împotriva COVID-19

gospodării electrificate 

călătorii suplimentare cu 
mijloace de transport public

capacitate de producere de 
energie electrică, 100% din surse 

regenerabile

oameni care beneficiază de 
infrastructură modernizată

oameni care sunt expuși unui 
risc redus de inundații

refugiați ucraineni în centrele de 
primire sau în unități de cazare 

temporară

570,1 
milioane 234 700

25,4  
milioane

17  
milioane 

150,4 
milioane

8,5  
milioane

6,6  
milioane

15 800 MW 3,1  
milioane 

*  Finanțarea totală acordată de Grupul BEI în afara Uniunii Europene include — pe lângă BEI Global — proiecte ale FEI în afara Uniunii Europene și proiecte ale BEI în cadrul 
Asociației Europene a Liberului Schimb.

Finanțarea BEI în 2022 s-a ridicat la 65,15 miliarde EUR, 
inclusiv 10,82 miliarde EUR din activitatea BEI Global*

https://www.eib.org/en/about/key-figures




SPRIJIN  
PENTRU UCRAINA
Banca Europeană de Investiții este alături de autoritățile ucrainene și de 
oamenii din Ucraina. BEI susține o Ucraină independentă.

Ca parte a unui răspuns coordonat al UE și internațional la această criză, Banca 
a mobilizat sprijin financiar prin Pachetul BEI de solidaritate cu Ucraina, pentru 
a ajuta guvernul să facă față nevoilor sale urgente de lichiditate. În plus, în 
cooperare cu Comisia Europeană, BEI lucrează la asigurarea unei finanțări 
suplimentare pentru a permite guvernului ucrainean să continue furnizarea 
serviciilor publice de bază pentru oamenii care au rămas în țară, asigurând 
provizii de alimente, medicamente și combustibil, în același timp sprijinind 
proiectele din transport, energie, dezvoltare urbană și din domeniul digital. În 
2022 au fost aprobate două pachete majore de finanțare:

•  un prim pachet, în valoare de 668 milioane EUR, la scurt timp după 
începerea războiului, pentru a ajuta guvernul să achite nevoile urgente;

•  un al doilea pachet, în valoare de 1,59 miliarde EUR, pentru repararea 
infrastructurii deteriorate și reluarea unor proiecte critice, semnat în iulie 
2022. Puțin peste 1 miliard EUR din acest pachet a fost pus la dispoziție 
pentru a ajuta țara să repare drumurile, podurile și căile ferate deteriorate.

Institutul BEI, direcția socială și culturală a Băncii UE, a oferit 2,5 milioane EUR 
sub formă de ajutor umanitar pentru ucrainenii afectați de război. Cu ajutorul 
Băncii, granturi în valoare de 59 milioane EUR au fost reorientate către repararea 
trenurilor și căilor ferate din Ucraina, instalarea de poduri temporare în locul 
celor distruse de război și îmbunătățirea serviciilor medicale și a locuințelor 
pentru oamenii obligați să fugă din casele lor.

De asemenea, Banca a oferit Ucrainei granturi în valoare de aproape 
18 milioane EUR din Fondul fiduciar de asistență tehnică pentru Parteneriatul 
estic, pentru a ajuta comunitățile să aibă grijă de aproximativ 700 000 de 
persoane nevoite să-și lase casele în urmă. Fondul pentru parteneriat este 
susținut de Austria, Franța, Germania, Letonia, Lituania, Polonia, Regatul Unit 
și Suedia. BEI continuă să lucreze cu partenerii europeni pentru a explora și 
alte posibilități de sprijinire a Ucrainei și a refugiaților ucraineni.

http://www.eib.org/ukraine




COVID-19
BEI s-a aflat în prima linie a răspunsului global al Uniunii Europene la 
pandemia de COVID-19 și s-a alăturat organizațiilor internaționale precum 
Organizația Mondială a Sănătății și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii 
pentru a lua măsuri urgente.

Sprijinul de urgență din partea Grupului BEI a permis întreprinderilor 
mici și mijlocii și startupurilor inovatoare să investească, în ciuda 
incertitudinii extreme. Ne așteptăm să mobilizăm finanțare în valoare 
de 200 miliarde EUR cu Fondul nostru de garantare european, susținând 
societățile viabile care s-au confruntat cu probleme din cauza pandemiei.

BEI a contribuit, de asemenea, la finanțarea dezvoltării și achiziționării 
vaccinurilor COVID-19, a soluțiilor de limitare a răspândirii virusului și a 
altor proiecte de sănătate publică legate de criza provocată de COVID-19. 

BEI oferă Spindiag GmbH un împrumut de  
15 milioane EUR pentru a finanța dezvoltarea 
platformei de testare diagnostică pe bază de 

PCR a tinerei întreprinderi, în vederea folosirii 
în unitățile de servicii medicale.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
http://www.eib.org/covid-19


Pe perioada pandemiei, BEI a finanțat startupul 
italian Eggtronic, care a inventat un convertor de 
putere cu economie de energie. Datorită eficienței 
lor energetice ridicate, convertoarele Eggtronic 
au o amprentă de carbon mult mai mică decât 
dispozitivele similare.



CLIMĂ  
ȘI ENERGIE
Schimbările climatice reprezintă principala provocare globală a epocii 
noastre. Atingerea obiectivelor climatice va determina bunăstarea copiilor 
noștri. Obiectivele BEI privind clima și energia stabilesc noi standarde 
în Europa și în afara ei. Nu mai susținem proiecte privind combustibilii 
fosili și vom devota 50 % din investițiile noastre unor acțiuni climatice și 
durabilității până în 2025.

Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a determinat o criză a energiei în 
Europa, făcând nevoia de a acționa și mai urgentă. Invazia ne-a amintit 
cât de important este să asigurăm securitatea rezervei noastre de energie. 
Energia este o chestiune de securitate, iar decarbonizarea, una de 
autonomie strategică.

Operațiunile BEI accelerează creșterea verde și decarbonizarea 
economiilor. Sprijinim proiectele de eficiență energetică și energie din 
surse regenerabile, care contribuie la reducerea emisiilor de carbon și 
la consolidarea securității noastre energetice. Toate acțiunile noastre  
contribuie la dezvoltarea socială și economică durabilă.

Investițiile BEI contribuie și la gestionarea efectelor schimbărilor climatice 
asupra comunităților vulnerabile, la protejarea biodiversității și la 
promovarea agriculturii durabile. Conservăm resursele naturale și facem 
ca mediul să fie sigur pentru generațiile viitoare. Fiecare proiect sprijinit de 
BEI, indiferent că este pentru inovare, întreprinderi mici sau infrastructură, 
trebuie să fie aliniat la obiectivele noastre privind clima.

https://www.eib.org/climate




INOVARE
Inovarea menține Europa competitivă și creează locuri de muncă de 
înaltă valoare. BEI sprijină multe etape ale inovării, susținând ideile care 
îmbunătățesc nivelul de trai.

Susținem cercetarea și dezvoltarea la scară largă, precum și firmele mici 
specializate. Investițiile noastre în sectoare precum telecomunicațiile, 
aviația, medicina și digitalizarea constituie un aviz favorabil care atrage 
finanțare din sectorul privat pentru proiectele respective. Grupul BEI dă 
posibilitatea societăților europene să creeze și să dezvolte cele mai noi 
tehnologii.

Cu împrumuturile de la BEI, universitățile își construiesc și își extind spațiile 
de cercetare, iar startupurile își cresc numărul angajaților și își îmbunătățesc 
echipamentele. Cu sprijinul BEI, ideile de ultimă oră sunt transformate în 
afaceri de succes.

BEI a sprijinit Anaconda,  
o societate spaniolă de pionierat  

care a dezvoltat un tratament eficient  
din punct de vedere al costurilor  

care îi ajută pe medici să salveze vieți  
și să reducă invaliditatea  

după un accident vascular cerebral.

https://www.eib.org/innovation




INCLUZIUNE
BEI sprijină întreprinderile mici și tinerii, precum și femeile antreprenoare, 
oferindu-le acces la împrumuturi și îndrumare. Dăm posibilitatea oamenilor 
cu venituri mici, lucrătorilor independenți și microîntreprinderilor să 
primească finanțare și consiliere în afaceri pentru a ne asigura că proiectele 
lor au succes.

De obicei, nu acordăm împrumuturi mai mari decât jumătate din costul unui 
proiect. Rolul BEI este de a acționa ca un catalizator pentru intensificarea 
implicării sectorului privat, crescând investițiile într-un proiect.

BEI este principalul creditor pentru 
întreprinderile mici din Balcanii de Vest, 

ajutând aproape 30 000 de firme și susținând  
o jumătate de milion de locuri de muncă.  

Datorită activității noastre, mai mult  
de 1 800 de școli din Serbia au conexiuni la 
internet mai rapide și echipamente digitale 
mai bune, astfel că profesorii au putut oferi 

învățământ la distanță elevilor  
aflați acasă în timpul pandemiei.





DURABILITATE
BEI mobilizează fonduri prin emiterea de obligațiuni pe piețele de capital 
internaționale. Ratingul de credit excelent ne permite să mobilizăm fonduri 
la dobânzi avantajoase, iar aceste avantaje sunt transmise clienților.

Experții BEI în piețe de capital au creat și au dezvoltat piețe ale obligațiunilor 
verzi și durabile. Suntem cel mai mare emitent supranațional de obligațiuni 
verzi, care sprijină energia din surse regenerabile, eficiența energetică, apa 
curată și canalizarea.

http://www.eib.org/investor_info




EIB GLOBAL
BEI Global, noua direcție pentru dezvoltare din cadrul BEI, a fost creată în 
2022 cu scopul de a crește impactul finanțării noastre pentru dezvoltare. BEI 
a investit mai mult de 70 miliarde EUR în afara Uniunii Europene în ultimul 
deceniu (2012-2022), mobilizând anual miliarde în investiții din sectorul 
privat. BEI Global amplifică impactul BEI, apropiindu-se de comunitățile, 
societățile și instituțiile locale din întreaga lume.

BEI își va extinde sprijinul pentru instituțiile locale de microfinanțare în 
regiunile în care oamenii adesea nu au acces la bănci. Atunci când oamenii 
pot obține credite, întreprinderile angajează mai mulți lucrători, femeile 
devin independente, strămutările se reduc și gospodăriile pot ieși din 
sărăcie prin muncă.

Vom spori disponibilitatea know-how-lui sectorial al BEI la nivel local, 
împărtășindu-ne cunoștințele și experiența cu partenerii locali. Oferim 
consultanță independentă, bazându-ne pe experiența dobândită în 
urma activității noastre în numeroase țări și sectoare. Aceste servicii de 
consultanță pot însoți produsele financiare ale BEI, dar pot fi oferite și 
independent de finanțare.

Întreprinderi mici din Congo au primit 
împrumuturi de la BEI în timpul pandemiei  

la o rată a dobânzii echitabilă față de ratele 
foarte mari ale dobânzilor  

percepute de creditorii neoficiali,  
ajutând aceste întreprinderi și  

comunitățile lor.

https://www.eib.org/en/global/
http://www.eib.org/global




Schimbările climatice, pandemia COVID-19 și alte crize impun ca miliardele 
pe care le investim cu băncile noastre partenere internaționale și naționale 
să fie transformate în mii de miliarde, prin stabilirea de noi parteneriate 
și continuarea colaborării cu alte instituții financiare globale. Cel mai 
important este faptul că BEI încurajează implicarea sectorului privat, ceea 
ce atrage noi investiții.

Numai țările în curs de dezvoltare au nevoie de investiții anuale 
suplimentare de peste 2 000 miliarde EUR pentru a îndeplini obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale ONU și ambițiile Acordului de la Paris în ceea ce 
privește gestionarea schimbărilor climatice.

În calitate de bancă climatică a Uniunii Europene, BEI lucrează în sprijinul 
Pactului verde european, proiectul Uniunii Europene pentru a se asigura 
că politicile sale în materie de climă, energie, transport și impozitare 
reduc emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030  
(în comparație cu nivelurile din 1990). Cu toate acestea, emisiile din cadrul 
Uniunii Europene reprezintă doar 10 % din emisiile globale, astfel că BEI 
Global va contribui la extinderea eforturilor de decarbonizare ale UE 
dincolo de granițele sale, sprijinind un Pact verde global.

BEI Global este un aliat cheie al Comisiei Europene în programul „Global 
Gateway”, în valoare de 300 miliarde EUR, care are rolul de a sprijini 
proiectele care îmbunătățesc conectivitatea globală și regională în 
domeniul digitalizării, al acțiunilor climatice, al transportului, sănătății, 
energiei și educației. Împrumuturile pentru dezvoltare și parteneriatele 
financiare accelerează creșterea economică, fac zonele rurale mai prospere, 
ajută orașele să devină mai inovatoare și consolidează economiile.

Prin activitatea sa, BEI Global sprijină țările care încearcă să îmbunătățească 
egalitatea de gen și să acorde mai multă putere femeilor la locul de muncă, 
prin implicarea în întreprinderi conduse de femei. Ajutăm milioane de 
oameni care nu au acces la apă curată, electricitate, vaccinuri, servicii 
medicale de calitate și sisteme adecvate de tratare a deșeurilor.





ANGAJAMENTUL 
NOSTRU
Banca Europeană de Investiții răspunde în fața cetățenilor UE. Banca 
sprijină proiecte care promovează prioritățile și obiectivele Uniunii 
Europene, inclusiv cele legate de schimbările climatice și durabilitatea 
mediului, inovare și competențe, infrastructură, întreprinderi mici și 
mijlocii, coeziune și dezvoltare. BEI se asigură că toate proiectele pe care le 
susține, indiferent dacă sunt în domeniul energetic, industrial sau agricol, 
sunt aliniate la obiectivele Acordului de la Paris. Personalul nostru este 
format din economiști, ingineri, analiști financiari și specialiști în domeniul 
climei, care colaborează zilnic cu experți locali, instituții și guverne de pe 
întregul glob.

http://www.eib.org/cr






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 emitent și furnizor de fonduri 
multilateral din lume. Banca are sediul la Luxemburg și dispune de o rețea extinsă 
de birouri locale și regionale în Europa și în restul lumii.

FEI susține întreprinderile mici prin îmbunătățirea accesului acestora la finanțare 
în Europa și în multe țări din afara Europei. FEI proiectează și dezvoltă instrumente 
de capital de risc și de creștere, garanții și instrumente de microfinanțare pentru 
promovarea inovării și creării de locuri de muncă.

BEI Global este direcția pentru dezvoltare internațională din cadrul BEI. Înființată în 
2022, BEI Global continuă angajamentul de decenii al BEI de a finanța dezvoltarea, 
acțiunile climatice, inovația și durabilitatea din întreaga lume.
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