
 
  Ce să urmărim la 

banca UE în 2017-2019

ACCEPTATĂ
PROVOCARE

BEI, banca UE, este cel mai mare emitent și furnizor de 
fonduri multilateral din lume după volum, oferind finanțare 
și expertiză pentru proiecte de investiții solide și durabile 
care contribuie la promovarea obiectivelor politicilor Uniunii 
Europene. Grupul Băncii Europene de Investiții este compus 
din Banca Europeană de Investiții (BEI) și Fondul European de 
Investiții (FEI). 

Planurile operaționale ale BEI și FEI pentru perioada 2017-2019 
stabilesc obiectivele și domeniile prioritare pentru bancă și 
fond pe termen mediu.

BEI estimează că va acorda 74-76 mld. EUR anual.

FEI estimează că va angaja 9,6-10,4 mld. EUR anual în 
operațiuni de participare la capital, de securitizare şi de 
finanțare destinată incluziunii sociale, precum şi în garanții. 

 Obiective pe domenii de politici publice

Activitatea băncii se concentrează pe patru obiective primare 
de politici publice, acestea sprijinind cel mai bine creșterea, 
ocuparea forței de muncă și competitivitatea.

Toate cifrele aferente anului 2016 din această broșură sunt neauditate și provizorii la data 
publicării 

  Deși UE trebuie să depună eforturi pentru a-și mări competitivita-
tea economică și a crește investițiile în inovare, trebuie să sărbătorim 

și succesele obținute și capacitatea de inovare păstrată de Europa în 
multe domenii, de la medicină la tehnologia spațială și de la chimie la 

inginerie mecanică de vârf. .

Elina Kamenitzer,  
șef BEI pentru împrumuturi pentru întreprinderi mari 

în Germania și țările nordice

Cercetare și inovare

Mai mult decât oricând, creșterea și prosperitatea în Europa de-
pind de îmbunătățirea în continuare a competențelor, de extin-
derea cunoștințelor și de transformarea acestor competențe și 
cunoștințe în produse și servicii noi. Pentru a rămâne competi-
tivi, este nevoie de persoane foarte calificate și de investiții mai 
mari în știință, tehnologie și inovare, în special în întreprinderile 
private de dimensiune intermediară. 

Se anticipează că trei tehnologii cheie vor avea cel mai mare 
impact:     Tehnologia digitală 
   Biotehnologia 
    Știința materialelor 

Inovare în bioeconomie

Cifra de afaceri totală a agriculturii/bioeconomiei în UE este 
estimată la 2 mii de miliarde EUR, reprezentând circa 22 de 
milioane de locuri de muncă, respectiv 9% din forța de muncă 
totală din UE (în 2013), cea mai mare parte în zone rurale și 
costiere. Investițiile din acest domeniu promovează producția 
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durabilă, cu utilizarea eficientă a resurselor, precum și utilizarea 
resurselor regenerabile din agricultură, pescuit şi acvacultură. 
Agricultura/bioeconomia are, de asemenea, potențialul de a 
susține tranziția UE la o economie circulară. 

Cercetare și inovare în energie

Atingerea țintelor pe termen lung privind energia și clima 
necesită tehnologii noi care nu sunt disponibile în prezent în 
scopuri comerciale, precum și modalități mai inteligente și 
foarte eficiente de utilizare a energiei.  

2016: 13,5 mld. EUR 
2017-2019: 15,2 mld. EUR pe an

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Construirea unei infrastructuri eficiente
2016: 19,7 mld. EUR 
2017-2019: 19,1 mld. EUR pe an

Energie
•  Asigurarea unei aprovizionări competitive și sigure: Investiții în 

proiecte UE de interes comun, precum rețeaua energetică. 

•  Eficienţă energetică:  FEIS a permis băncii să-și extindă sprijinul 
către clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu 
zero, promovând standarde noi în materie de construcții care se 
vor generaliza după 2021.     

•  Decarbonizare: Pe lângă producția de energie, sunt necesare in-
vestiții semnificative și în rețelele de electricitate pentru a integra 
sursele regenerabile de energie, pentru a crește capacitățile de 
stocare a energiei și pentru a moderniza şi eficientiza rețelele de 
distribuție de electricitate.

Transport și mobilitate

Transport eficient energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
și mai curat 

Sectorul transporturilor reprezintă 32% din consumul de energie 
finală din Europa. De asemenea, acesta este responsabil de 20% din 
totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE și are o contribuție 
semnificativă la poluarea aerului – în special în zonele urbane. Iniți-
ativele noastre includ:  

  Sprijin pentru achiziționarea de nave noi sau pentru retehnologiza-
rea acestora pentru un transport maritim mai ecologic

 Investiții în gestionarea traficului aerian
 Facilitarea utilizării vehiculelor cu combustibil alternativ 
  Revigorarea eforturilor de a lansa flote de transport public cu emisii 

reduse sau zero în orașe și zone urbane.  

Infrastructura de transport strategic 

BEI acordă prioritate regiunilor mai puțin dezvoltate și se axează 
pe verigile lipsă, blocajele din traficul pe distanțe lungi, inter-
operabilitatea punctelor de trecere a frontierei și punctele de 
legătură pentru transferul călătorilor între diferite tipuri de transport. 
De asemenea, BEI are capacitatea de a oferi sprijin liniilor aeriene 

regionale și societăților de leasing captive, precum și infrastructurii 
non-TEN-T de importanță strategică.  

Mobilitate pentru orașele Europei  

În multe orașe, creșterea cererii de transport a creat o situație nesus-
tenabilă: congestie a traficului, calitate proastă a aerului, poluare so-
noră și niveluri ridicate de emisii de dioxid de carbon. Costul total al 
aglomerării în orașele europene este estimat la 100 mld. EUR, respectiv 
1% din PIB-ul anual al UE. Banca finanțează investiții în sisteme inteli-
gente de transport și în tehnologii care pot oferi informații mai bune și 
mai relevante privind călătoriile utilizatorilor serviciilor de transport, o 
gestionare mai bună a traficului și o exploatare mai eficientă.  

Dezvoltare și renovare urbană și regională  

Creditarea va urmări regenerarea urbană, infrastructura de me-
diu, utilizarea eficientă a resurselor, accesibilitatea intraregională, 
locuințele sociale și accent mai mare pe incluziune, atenuarea și 
adaptarea la schimbările climatice, îmbunătățirea rezilienței comu-
nităților și regiunilor pentru a face față sau a se adapta la provocări 
neprevăzute, precum migrația sau cutremurele, dar și o dezvoltare 
mai inteligentă incluzând inovarea și tehnologiile noi.  

Sănătate

Chiar dacă se estimează că majoritatea finanțării va fi alocată îm-
bunătățirii infrastructurii spitalicești, anticipăm şi o creștere a 
cererii de unități de asistență medicală primară și de formare mai 
bună a personalului care lucrează în acest sector.

Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii rurale şi pentru 
sectorul agroindustrial

Sprijinirea infrastructurii rurale și a industriei pe bază de biomasă 
(cu agricultura ca actor pivot) va determina o creștere pe termen 
mai lung și mai echilibrată a societăților, întrucât scade presiunea 
migrației din zonele rurale către cele urbane și creşte securitatea 
alimentară.

  Dacă am pune pe hartă fiecare operațiune din sectorul public pe 
care am finanțat-o în ultimii 10-15 ani, nu am vedea doar proiecte 
individuale, ci sisteme întregi de rețele rutiere și feroviare, linii de 

tramvai, conducte, servicii medicale sau educaționale care cresc sub 
ochii noștri. Acestea sunt elemente ale unui întreg logic.  

Rafal Rybacki, 

șef BEI pentru operațiuni de creditare în sectorul public și pentru 
infrastructură în Polonia și țările baltice

Piste de biciclete din 
Bologna finanţate 
printr-un împrumut BEI 
acordat acestui oraș italian

Angelita Rebollo dezvoltă tratamente 
pentru cancer în Paris, cu finanţare din 

partea unui fond în care a investit FEI
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operabilitatea punctelor de trecere a frontierei și punctele de 
legătură pentru transferul călătorilor între diferite tipuri de transport. 
De asemenea, BEI are capacitatea de a oferi sprijin liniilor aeriene 

regionale și societăților de leasing captive, precum și infrastructurii 
non-TEN-T de importanță strategică.  

Mobilitate pentru orașele Europei  

În multe orașe, creșterea cererii de transport a creat o situație nesus-
tenabilă: congestie a traficului, calitate proastă a aerului, poluare so-
noră și niveluri ridicate de emisii de dioxid de carbon. Costul total al 
aglomerării în orașele europene este estimat la 100 mld. EUR, respectiv 
1% din PIB-ul anual al UE. Banca finanțează investiții în sisteme inteli-
gente de transport și în tehnologii care pot oferi informații mai bune și 
mai relevante privind călătoriile utilizatorilor serviciilor de transport, o 
gestionare mai bună a traficului și o exploatare mai eficientă.  

Dezvoltare și renovare urbană și regională  

Creditarea va urmări regenerarea urbană, infrastructura de me-
diu, utilizarea eficientă a resurselor, accesibilitatea intraregională, 
locuințele sociale și accent mai mare pe incluziune, atenuarea și 
adaptarea la schimbările climatice, îmbunătățirea rezilienței comu-
nităților și regiunilor pentru a face față sau a se adapta la provocări 
neprevăzute, precum migrația sau cutremurele, dar și o dezvoltare 
mai inteligentă incluzând inovarea și tehnologiile noi.  

Sănătate

Chiar dacă se estimează că majoritatea finanțării va fi alocată îm-
bunătățirii infrastructurii spitalicești, anticipăm şi o creștere a 
cererii de unități de asistență medicală primară și de formare mai 
bună a personalului care lucrează în acest sector.

Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii rurale şi pentru 
sectorul agroindustrial

Sprijinirea infrastructurii rurale și a industriei pe bază de biomasă 
(cu agricultura ca actor pivot) va determina o creștere pe termen 
mai lung și mai echilibrată a societăților, întrucât scade presiunea 
migrației din zonele rurale către cele urbane și creşte securitatea 
alimentară.

  Dacă am pune pe hartă fiecare operațiune din sectorul public pe 
care am finanțat-o în ultimii 10-15 ani, nu am vedea doar proiecte 
individuale, ci sisteme întregi de rețele rutiere și feroviare, linii de 

tramvai, conducte, servicii medicale sau educaționale care cresc sub 
ochii noștri. Acestea sunt elemente ale unui întreg logic.  

Rafal Rybacki, 

șef BEI pentru operațiuni de creditare în sectorul public și pentru 
infrastructură în Polonia și țările baltice

Piste de biciclete din 
Bologna finanţate 
printr-un împrumut BEI 
acordat acestui oraș italian

Angelita Rebollo dezvoltă tratamente 
pentru cancer în Paris, cu finanţare din 

partea unui fond în care a investit FEI
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Persistă diferențe semnificative de acces la finanțare între statele 
membre ale UE, precum și în țările care au fost cele mai afectate 
de criza financiară. Multe IMM-uri caută în continuare un acces îm-
bunătățit la anumite finanțări specifice, precum finanțarea flexibilă 
a capitalului circulant și finanțarea prin participare la capital. Împru-
muturile mici, contractate mai ales de firmele mai mici, au în general 
o dobândă mai mare, reflectând costul relativ mai ridicat de acordare 
a creditului și caracteristici de risc diferite. 

Se anticipează că BEI se va axa pe priorități cheie, inclusiv inovarea, 
locurile de muncă pentru tineri, sprijinul pentru internaționalizare și 
politicile climatice, printre altele. În prezent, banca este capabilă în 
special să răspundă necesităților de finanțare ale multor agenți eco-
nomici activi în agricultură și în industria alimentară.

Apă

Resursele de apă și gestionarea apei potabile și a apelor rezidu-
ale rămân critice pentru economia și mediul Europei. De la ali-
mentarea cu apă la protecția împotriva inundațiilor, BEI rămâne 
cel mai mare creditor din sector.

Deșeuri
Investițiile sporite în reciclarea și valorificarea energetică a 
deșeurilor 
 generează beneficii de mediu și climatice  
 conservă resursele naturale și energia
 reduc dependența de materiile prime de import  
 sprijină crearea de locuri de muncă și creșterea economică.

Banca va continua să sprijine aceste investiții pentru a contribui 
la tranziția UE către o economie circulară. Acolo unde este cazul, 
banca va finanța și facilități pentru tratarea deșeurilor reziduale 
necesare pentru îndeplinirea țintelor privind reducerea deșeuri-
lor biologice din depozitele de deșeuri.   

Infrastructura rurală

Schimbările climatice au un impact semnificativ asupra agricul-
turii și pieței produselor alimentare. Sunt afectate cu precădere 
fertilitatea solului, sistemele de cultivare și disponibilitatea apei, 
cu impact asupra securității alimentare.  

BEI va continua să faciliteze investiții în agricultură și silvicultură 
care vizează în mod direct atenuarea sau adaptarea la schim-
bările climatice și care sprijină furnizarea de bunuri publice de 
mediu, precum peisaje, biodiversitate agricolă, stabilitate cli-
matică și o reziliență sporită în fața dezastrelor naturale. În in-
dustria agroalimentară, BEI va continua să sprijine proiecte cu 
utilizarea eficientă a resurselor și a energiei, care contribuie la 
producția de bunuri mai sănătoase, mai hrănitoare și/sau care 
au o amprentă ecologică mai mică. 

Obiective strategice 
ale Fondului European de Investiţii

FEI va rămâne ferm axat în continuare pe furnizarea de 
finanțare de risc către întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) 
și întreprinderi de dimensiune intermediară mai mici din 
Europa. Cu ocazia extinderii planificate a FEIS în 2018, FEI va 
putea să mențină o tendință constantă în ceea ce privește 
volumul. Acest lucru va fi realizat prin diferite mandate care 
se axează pe inovare, competitivitate, antreprenoriat social, 

  Activitatea FEI va rămâne ancorată în obiectivul de a deservi economia 
europeană. Catalizarea antreprenorilor din toate domeniile va rămâne în 

continuare o prioritate esențială. 

 Maria Leander, secretar general al FEI

În contextul FEIS, în special, banca intenționează să-și extindă 
relațiile bancare către intermediari noi și să elaboreze platforme de 
finanțare care să se adreseze unor domenii de activitate noi, în spe-
cial în cooperare cu instituții naționale de promovare economică. 
De asemenea, banca depune eforturi pentru a-și extinde relațiile cu 
intermediari nebancari noi, precum fondurile de împrumut și plat-
formele de finanțare participativă. 

Gama produselor BEI se extinde în continuare pentru a include ga-
ranții/produse de partajare a riscurilor, finanțarea directă a creșterii 
întreprinderilor de dimensiune intermediară, suplimentate prin 
tranșe de securitizare de tip mezanin și investiții în anumite fonduri 
pentru IMM-uri și întreprinderi de dimensiune intermediară, în co-
operare cu FEI. 

În afara UE, BEI anticipează că va sprijini în continuare microîntreprinde-
rile și va promova dezvoltarea sectoarelor financiar și privat locale prin 
credite intermediate (și în moneda locală) și, din ce în ce mai mult, prin 
servicii de consultanță. Fondurile care acoperă necesitățile micilor 
proprietari, ale organizațiilor de producători și ale microîntreprinderilor 
și întreprinderilor mici rurale din afara UE abordează adesea și aspecte 
precum migrația sau atenuarea și adaptarea la schimbările climatice.

Sprijin pentru IMM-uri şi întreprinderi 
de dimensiune intermediară 

Protecţia mediului 

2016: 23,6 mld. EUR 
2017-2019: 22,3 mld. EUR pe an

2016: 16,9 mld EUR 
2017-2019: 18,3 mld. EUR pe an

Obiective orizontale privind coeziunea și 
politicile climatice 

Activitățile BEI se aliniază celor două obiective fundamentale 
ale politicilor UE:  

•  Susținerea coeziunii economice și sociale și a convergenței în 
cadrul UE, Asociației Europene a Liberului Schimb și a țărilor aflate 
în etapa de preaderare (30% din finanțarea totală a Grupului); 

•  Acțiuni privind adaptarea la schimbările climatice și atenuarea 
efectelor acestora (26% din finanțarea totală a Grupului).

Planul de investiţii pentru Europa
Grupul BEI este în grafic în ceea ce privește mobilizarea 
a 315 mld. EUR de investiţii suplimentare cu Fondul 
european pentru investiţii strategice (FEIS), astfel 
cum are în vedere Planul de investiţii pentru Europa. 
Aceasta a condus la asumarea de către bancă a unui risc 
suplimentar, în vederea reducerii decalajelor în materie 
de investiţii. După o evaluare pozitivă de către Comisia 
Europeană, este propusă extinderea FEIS. 

 Datorită FEIS, banca poate susține o varietate mai mare de 
clienți și proiecte. Proiectele de investiții, atât mari, cât și mai 
mici, pot avea un impact local decisiv prin crearea de locuri de 

muncă și oferirea de reale beneficii sociale, economice și de 
mediu cetățenilor.  

Birthe Bruhn-Léon,  
director BEI, Departamentul Iberia

În 2017, FEI anticipează lansarea a minimum cinci programe 
dedicate de investiții comune împreună cu instituții naționale de 
promovare economică, care vor introduce pe piață o serie de soluții 
inovatoare de investiții. Aceste inițiative ar trebui să permită FEI să se 
implice în mod activ în relația cu partenerii, prin schimbul de bune 
practici de piață și discutarea oportunităților de investiții comune.

FEI va continua să colaboreze cu Comisia Europeană în materie de 
inițiative europene esențiale de reglementare, inclusiv inițiative 
de combatere a evitării obligațiilor fiscale sau activități pentru 
creșterea transparenței fiscale și crearea unor condiții de concurență 
echitabile pentru toate firmele din UE. În plus, FEI și CE vor evalua 
împreună posibilitatea extinderii activității FEI la sectoare noi 
(precum energia sau competențele) și a creșterii activității în 
sprijinul priorităților politicilor UE, precum impactul social. 

De asemenea, FEI va încerca să creeze noi posibilități de mobiliza-
re a unor fonduri suplimentare pentru a sprijini IMM-urile și între-
prinderile de dimensiune intermediară mai mici. Mobilizarea ca-
pitalului privat de la investitori instituționali (de exemplu, fonduri 
suverane de investiții, birouri familiale, fonduri de pensii, fundații 
și întreprinderi mari) ar asigura pieței un sprijin mai durabil și pe 
termen lung.

Femei decojind fructe pentru dulciuri cipriote 
tradiţionale într-o întreprindere mică din Munţii 
Troodos asistată printr-un împrumut sprijinit de BEI

Folie solară ultrafină produsă de Heliatek 
cu finanţare BEI. Aceasta cântărește 

500 g pe metru pătrat și are o grosime 
mai mică de un milimetru

Operaţiuni în afara Uniunii Europene
Comisia Europeană a propus, de asemenea, o creștere 
a nivelurilor garanţiilor aferente mandatului de 
acordare a împrumuturilor externe 2014-2020, pentru 
a susţine BEI să pună în aplicare Iniţiativa de rezilienţă 
economică pentru Balcanii de Vest și vecinătatea 
sudică, în vederea abordării fenomenului migraţiei. 
Totodată, banca se așteaptă să joace un rol semnificativ 
în Planul de investiţii externe, în special prin expertiză 
tehnică și consultanţă în ţările care au cea mai mare 
nevoie de acestea.

  UE trebuie să abordeze în mod activ provocările externe 
care au sau vor avea impact asupra viitorului său. Lumea a 

devenit mai complexă, iar în ultimii ani situații noi au condus 
la mai multe riscuri sau oportunități importante pentru 

Europa. De aceea se impune să sprijinim mai intens rezil-
iența și dezvoltarea țărilor partenere. BEI a demonstrat cât 
de bine plasată și flexibilă este pentru a răspunde la aceste 

provocări.  

 Lionel Rapaille,  
șef BEI pentru operațiuni din sectorul public în țările din 

vecinătatea estică a UE 

sectoarele cultural și creativ și microfinanțare. De asemenea, 
FEI va continua să exploreze posibilitatea lansării unor iniția-
tive noi în sectorul agricol. În plus, FEI va sprijini întreprinderi 
aflate în faze de debut și mai avansate prin investiții într-o 
serie de fonduri, de la transfer de tehnologie și investitori 
providențiali la fonduri de fonduri la nivel paneuropean. 

Cheik Sadibou Diop, 
fondatorul Senbus, 

o întreprindere din Senegal, 
care a beneficiat de sprijin BEI

Eddie Szweda deţine o microberărie cu cinci 
angajaţi în Danemarca, care și-a mărit 

producţia cu un împrumut garantat de FEI

  Vom vedea mult mai multe acorduri de finanțare structurată în 
materie de securitizare sau garanții de partajare a riscului pentru por-
tofoliile de credite pe care o bancă le-a creat sau ar putea să le creeze. 

Acestea vor reprezenta un sprijin foarte important pentru IMM-uri și 
întreprinderi de dimensiune intermediară. 

Milena Messori,  
șef al serviciului de finanțare intermediată pentru microîntre-

prinderi și întreprinderi mici și mijlocii



Persistă diferențe semnificative de acces la finanțare între statele 
membre ale UE, precum și în țările care au fost cele mai afectate 
de criza financiară. Multe IMM-uri caută în continuare un acces îm-
bunătățit la anumite finanțări specifice, precum finanțarea flexibilă 
a capitalului circulant și finanțarea prin participare la capital. Împru-
muturile mici, contractate mai ales de firmele mai mici, au în general 
o dobândă mai mare, reflectând costul relativ mai ridicat de acordare 
a creditului și caracteristici de risc diferite. 

Se anticipează că BEI se va axa pe priorități cheie, inclusiv inovarea, 
locurile de muncă pentru tineri, sprijinul pentru internaționalizare și 
politicile climatice, printre altele. În prezent, banca este capabilă în 
special să răspundă necesităților de finanțare ale multor agenți eco-
nomici activi în agricultură și în industria alimentară.

Apă

Resursele de apă și gestionarea apei potabile și a apelor rezidu-
ale rămân critice pentru economia și mediul Europei. De la ali-
mentarea cu apă la protecția împotriva inundațiilor, BEI rămâne 
cel mai mare creditor din sector.

Deșeuri
Investițiile sporite în reciclarea și valorificarea energetică a 
deșeurilor 
 generează beneficii de mediu și climatice  
 conservă resursele naturale și energia
 reduc dependența de materiile prime de import  
 sprijină crearea de locuri de muncă și creșterea economică.

Banca va continua să sprijine aceste investiții pentru a contribui 
la tranziția UE către o economie circulară. Acolo unde este cazul, 
banca va finanța și facilități pentru tratarea deșeurilor reziduale 
necesare pentru îndeplinirea țintelor privind reducerea deșeuri-
lor biologice din depozitele de deșeuri.   

Infrastructura rurală

Schimbările climatice au un impact semnificativ asupra agricul-
turii și pieței produselor alimentare. Sunt afectate cu precădere 
fertilitatea solului, sistemele de cultivare și disponibilitatea apei, 
cu impact asupra securității alimentare.  

BEI va continua să faciliteze investiții în agricultură și silvicultură 
care vizează în mod direct atenuarea sau adaptarea la schim-
bările climatice și care sprijină furnizarea de bunuri publice de 
mediu, precum peisaje, biodiversitate agricolă, stabilitate cli-
matică și o reziliență sporită în fața dezastrelor naturale. În in-
dustria agroalimentară, BEI va continua să sprijine proiecte cu 
utilizarea eficientă a resurselor și a energiei, care contribuie la 
producția de bunuri mai sănătoase, mai hrănitoare și/sau care 
au o amprentă ecologică mai mică. 

Obiective strategice 
ale Fondului European de Investiţii

FEI va rămâne ferm axat în continuare pe furnizarea de 
finanțare de risc către întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) 
și întreprinderi de dimensiune intermediară mai mici din 
Europa. Cu ocazia extinderii planificate a FEIS în 2018, FEI va 
putea să mențină o tendință constantă în ceea ce privește 
volumul. Acest lucru va fi realizat prin diferite mandate care 
se axează pe inovare, competitivitate, antreprenoriat social, 

  Activitatea FEI va rămâne ancorată în obiectivul de a deservi economia 
europeană. Catalizarea antreprenorilor din toate domeniile va rămâne în 

continuare o prioritate esențială. 

 Maria Leander, secretar general al FEI

În contextul FEIS, în special, banca intenționează să-și extindă 
relațiile bancare către intermediari noi și să elaboreze platforme de 
finanțare care să se adreseze unor domenii de activitate noi, în spe-
cial în cooperare cu instituții naționale de promovare economică. 
De asemenea, banca depune eforturi pentru a-și extinde relațiile cu 
intermediari nebancari noi, precum fondurile de împrumut și plat-
formele de finanțare participativă. 

Gama produselor BEI se extinde în continuare pentru a include ga-
ranții/produse de partajare a riscurilor, finanțarea directă a creșterii 
întreprinderilor de dimensiune intermediară, suplimentate prin 
tranșe de securitizare de tip mezanin și investiții în anumite fonduri 
pentru IMM-uri și întreprinderi de dimensiune intermediară, în co-
operare cu FEI. 

În afara UE, BEI anticipează că va sprijini în continuare microîntreprinde-
rile și va promova dezvoltarea sectoarelor financiar și privat locale prin 
credite intermediate (și în moneda locală) și, din ce în ce mai mult, prin 
servicii de consultanță. Fondurile care acoperă necesitățile micilor 
proprietari, ale organizațiilor de producători și ale microîntreprinderilor 
și întreprinderilor mici rurale din afara UE abordează adesea și aspecte 
precum migrația sau atenuarea și adaptarea la schimbările climatice.

Sprijin pentru IMM-uri şi întreprinderi 
de dimensiune intermediară 

Protecţia mediului 

2016: 23,6 mld. EUR 
2017-2019: 22,3 mld. EUR pe an

2016: 16,9 mld EUR 
2017-2019: 18,3 mld. EUR pe an

Obiective orizontale privind coeziunea și 
politicile climatice 

Activitățile BEI se aliniază celor două obiective fundamentale 
ale politicilor UE:  

•  Susținerea coeziunii economice și sociale și a convergenței în 
cadrul UE, Asociației Europene a Liberului Schimb și a țărilor aflate 
în etapa de preaderare (30% din finanțarea totală a Grupului); 

•  Acțiuni privind adaptarea la schimbările climatice și atenuarea 
efectelor acestora (26% din finanțarea totală a Grupului).

Planul de investiţii pentru Europa
Grupul BEI este în grafic în ceea ce privește mobilizarea 
a 315 mld. EUR de investiţii suplimentare cu Fondul 
european pentru investiţii strategice (FEIS), astfel 
cum are în vedere Planul de investiţii pentru Europa. 
Aceasta a condus la asumarea de către bancă a unui risc 
suplimentar, în vederea reducerii decalajelor în materie 
de investiţii. După o evaluare pozitivă de către Comisia 
Europeană, este propusă extinderea FEIS. 

 Datorită FEIS, banca poate susține o varietate mai mare de 
clienți și proiecte. Proiectele de investiții, atât mari, cât și mai 
mici, pot avea un impact local decisiv prin crearea de locuri de 

muncă și oferirea de reale beneficii sociale, economice și de 
mediu cetățenilor.  

Birthe Bruhn-Léon,  
director BEI, Departamentul Iberia

În 2017, FEI anticipează lansarea a minimum cinci programe 
dedicate de investiții comune împreună cu instituții naționale de 
promovare economică, care vor introduce pe piață o serie de soluții 
inovatoare de investiții. Aceste inițiative ar trebui să permită FEI să se 
implice în mod activ în relația cu partenerii, prin schimbul de bune 
practici de piață și discutarea oportunităților de investiții comune.

FEI va continua să colaboreze cu Comisia Europeană în materie de 
inițiative europene esențiale de reglementare, inclusiv inițiative 
de combatere a evitării obligațiilor fiscale sau activități pentru 
creșterea transparenței fiscale și crearea unor condiții de concurență 
echitabile pentru toate firmele din UE. În plus, FEI și CE vor evalua 
împreună posibilitatea extinderii activității FEI la sectoare noi 
(precum energia sau competențele) și a creșterii activității în 
sprijinul priorităților politicilor UE, precum impactul social. 

De asemenea, FEI va încerca să creeze noi posibilități de mobiliza-
re a unor fonduri suplimentare pentru a sprijini IMM-urile și între-
prinderile de dimensiune intermediară mai mici. Mobilizarea ca-
pitalului privat de la investitori instituționali (de exemplu, fonduri 
suverane de investiții, birouri familiale, fonduri de pensii, fundații 
și întreprinderi mari) ar asigura pieței un sprijin mai durabil și pe 
termen lung.

Femei decojind fructe pentru dulciuri cipriote 
tradiţionale într-o întreprindere mică din Munţii 
Troodos asistată printr-un împrumut sprijinit de BEI

Folie solară ultrafină produsă de Heliatek 
cu finanţare BEI. Aceasta cântărește 

500 g pe metru pătrat și are o grosime 
mai mică de un milimetru

Operaţiuni în afara Uniunii Europene
Comisia Europeană a propus, de asemenea, o creștere 
a nivelurilor garanţiilor aferente mandatului de 
acordare a împrumuturilor externe 2014-2020, pentru 
a susţine BEI să pună în aplicare Iniţiativa de rezilienţă 
economică pentru Balcanii de Vest și vecinătatea 
sudică, în vederea abordării fenomenului migraţiei. 
Totodată, banca se așteaptă să joace un rol semnificativ 
în Planul de investiţii externe, în special prin expertiză 
tehnică și consultanţă în ţările care au cea mai mare 
nevoie de acestea.

  UE trebuie să abordeze în mod activ provocările externe 
care au sau vor avea impact asupra viitorului său. Lumea a 

devenit mai complexă, iar în ultimii ani situații noi au condus 
la mai multe riscuri sau oportunități importante pentru 

Europa. De aceea se impune să sprijinim mai intens rezil-
iența și dezvoltarea țărilor partenere. BEI a demonstrat cât 
de bine plasată și flexibilă este pentru a răspunde la aceste 

provocări.  

 Lionel Rapaille,  
șef BEI pentru operațiuni din sectorul public în țările din 

vecinătatea estică a UE 

sectoarele cultural și creativ și microfinanțare. De asemenea, 
FEI va continua să exploreze posibilitatea lansării unor iniția-
tive noi în sectorul agricol. În plus, FEI va sprijini întreprinderi 
aflate în faze de debut și mai avansate prin investiții într-o 
serie de fonduri, de la transfer de tehnologie și investitori 
providențiali la fonduri de fonduri la nivel paneuropean. 

Cheik Sadibou Diop, 
fondatorul Senbus, 

o întreprindere din Senegal, 
care a beneficiat de sprijin BEI

Eddie Szweda deţine o microberărie cu cinci 
angajaţi în Danemarca, care și-a mărit 

producţia cu un împrumut garantat de FEI

  Vom vedea mult mai multe acorduri de finanțare structurată în 
materie de securitizare sau garanții de partajare a riscului pentru por-
tofoliile de credite pe care o bancă le-a creat sau ar putea să le creeze. 

Acestea vor reprezenta un sprijin foarte important pentru IMM-uri și 
întreprinderi de dimensiune intermediară. 

Milena Messori,  
șef al serviciului de finanțare intermediată pentru microîntre-

prinderi și întreprinderi mici și mijlocii



 
  Ce să urmărim la 

banca UE în 2017-2019

ACCEPTATĂ
PROVOCARE

BEI, banca UE, este cel mai mare emitent și furnizor de 
fonduri multilateral din lume după volum, oferind finanțare 
și expertiză pentru proiecte de investiții solide și durabile 
care contribuie la promovarea obiectivelor politicilor Uniunii 
Europene. Grupul Băncii Europene de Investiții este compus 
din Banca Europeană de Investiții (BEI) și Fondul European de 
Investiții (FEI). 

Planurile operaționale ale BEI și FEI pentru perioada 2017-2019 
stabilesc obiectivele și domeniile prioritare pentru bancă și 
fond pe termen mediu.

BEI estimează că va acorda 74-76 mld. EUR anual.

FEI estimează că va angaja 9,6-10,4 mld. EUR anual în 
operațiuni de participare la capital, de securitizare şi de 
finanțare destinată incluziunii sociale, precum şi în garanții. 

 Obiective pe domenii de politici publice

Activitatea băncii se concentrează pe patru obiective primare 
de politici publice, acestea sprijinind cel mai bine creșterea, 
ocuparea forței de muncă și competitivitatea.

Toate cifrele aferente anului 2016 din această broșură sunt neauditate și provizorii la data 
publicării 

  Deși UE trebuie să depună eforturi pentru a-și mări competitivita-
tea economică și a crește investițiile în inovare, trebuie să sărbătorim 

și succesele obținute și capacitatea de inovare păstrată de Europa în 
multe domenii, de la medicină la tehnologia spațială și de la chimie la 

inginerie mecanică de vârf. .

Elina Kamenitzer,  
șef BEI pentru împrumuturi pentru întreprinderi mari 

în Germania și țările nordice

Cercetare și inovare

Mai mult decât oricând, creșterea și prosperitatea în Europa de-
pind de îmbunătățirea în continuare a competențelor, de extin-
derea cunoștințelor și de transformarea acestor competențe și 
cunoștințe în produse și servicii noi. Pentru a rămâne competi-
tivi, este nevoie de persoane foarte calificate și de investiții mai 
mari în știință, tehnologie și inovare, în special în întreprinderile 
private de dimensiune intermediară. 

Se anticipează că trei tehnologii cheie vor avea cel mai mare 
impact:     Tehnologia digitală 
   Biotehnologia 
    Știința materialelor 

Inovare în bioeconomie

Cifra de afaceri totală a agriculturii/bioeconomiei în UE este 
estimată la 2 mii de miliarde EUR, reprezentând circa 22 de 
milioane de locuri de muncă, respectiv 9% din forța de muncă 
totală din UE (în 2013), cea mai mare parte în zone rurale și 
costiere. Investițiile din acest domeniu promovează producția 

Promovarea inovării și a capitalului uman
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durabilă, cu utilizarea eficientă a resurselor, precum și utilizarea 
resurselor regenerabile din agricultură, pescuit şi acvacultură. 
Agricultura/bioeconomia are, de asemenea, potențialul de a 
susține tranziția UE la o economie circulară. 

Cercetare și inovare în energie

Atingerea țintelor pe termen lung privind energia și clima 
necesită tehnologii noi care nu sunt disponibile în prezent în 
scopuri comerciale, precum și modalități mai inteligente și 
foarte eficiente de utilizare a energiei.  

2016: 13,5 mld. EUR 
2017-2019: 15,2 mld. EUR pe an

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Construirea unei infrastructuri eficiente
2016: 19,7 mld. EUR 
2017-2019: 19,1 mld. EUR pe an

Energie
•  Asigurarea unei aprovizionări competitive și sigure: Investiții în 

proiecte UE de interes comun, precum rețeaua energetică. 

•  Eficienţă energetică:  FEIS a permis băncii să-și extindă sprijinul 
către clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu 
zero, promovând standarde noi în materie de construcții care se 
vor generaliza după 2021.     

•  Decarbonizare: Pe lângă producția de energie, sunt necesare in-
vestiții semnificative și în rețelele de electricitate pentru a integra 
sursele regenerabile de energie, pentru a crește capacitățile de 
stocare a energiei și pentru a moderniza şi eficientiza rețelele de 
distribuție de electricitate.

Transport și mobilitate

Transport eficient energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
și mai curat 

Sectorul transporturilor reprezintă 32% din consumul de energie 
finală din Europa. De asemenea, acesta este responsabil de 20% din 
totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE și are o contribuție 
semnificativă la poluarea aerului – în special în zonele urbane. Iniți-
ativele noastre includ:  

  Sprijin pentru achiziționarea de nave noi sau pentru retehnologiza-
rea acestora pentru un transport maritim mai ecologic

 Investiții în gestionarea traficului aerian
 Facilitarea utilizării vehiculelor cu combustibil alternativ 
  Revigorarea eforturilor de a lansa flote de transport public cu emisii 

reduse sau zero în orașe și zone urbane.  

Infrastructura de transport strategic 

BEI acordă prioritate regiunilor mai puțin dezvoltate și se axează 
pe verigile lipsă, blocajele din traficul pe distanțe lungi, inter-
operabilitatea punctelor de trecere a frontierei și punctele de 
legătură pentru transferul călătorilor între diferite tipuri de transport. 
De asemenea, BEI are capacitatea de a oferi sprijin liniilor aeriene 

regionale și societăților de leasing captive, precum și infrastructurii 
non-TEN-T de importanță strategică.  

Mobilitate pentru orașele Europei  

În multe orașe, creșterea cererii de transport a creat o situație nesus-
tenabilă: congestie a traficului, calitate proastă a aerului, poluare so-
noră și niveluri ridicate de emisii de dioxid de carbon. Costul total al 
aglomerării în orașele europene este estimat la 100 mld. EUR, respectiv 
1% din PIB-ul anual al UE. Banca finanțează investiții în sisteme inteli-
gente de transport și în tehnologii care pot oferi informații mai bune și 
mai relevante privind călătoriile utilizatorilor serviciilor de transport, o 
gestionare mai bună a traficului și o exploatare mai eficientă.  

Dezvoltare și renovare urbană și regională  

Creditarea va urmări regenerarea urbană, infrastructura de me-
diu, utilizarea eficientă a resurselor, accesibilitatea intraregională, 
locuințele sociale și accent mai mare pe incluziune, atenuarea și 
adaptarea la schimbările climatice, îmbunătățirea rezilienței comu-
nităților și regiunilor pentru a face față sau a se adapta la provocări 
neprevăzute, precum migrația sau cutremurele, dar și o dezvoltare 
mai inteligentă incluzând inovarea și tehnologiile noi.  

Sănătate

Chiar dacă se estimează că majoritatea finanțării va fi alocată îm-
bunătățirii infrastructurii spitalicești, anticipăm şi o creștere a 
cererii de unități de asistență medicală primară și de formare mai 
bună a personalului care lucrează în acest sector.

Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii rurale şi pentru 
sectorul agroindustrial

Sprijinirea infrastructurii rurale și a industriei pe bază de biomasă 
(cu agricultura ca actor pivot) va determina o creștere pe termen 
mai lung și mai echilibrată a societăților, întrucât scade presiunea 
migrației din zonele rurale către cele urbane și creşte securitatea 
alimentară.

  Dacă am pune pe hartă fiecare operațiune din sectorul public pe 
care am finanțat-o în ultimii 10-15 ani, nu am vedea doar proiecte 
individuale, ci sisteme întregi de rețele rutiere și feroviare, linii de 

tramvai, conducte, servicii medicale sau educaționale care cresc sub 
ochii noștri. Acestea sunt elemente ale unui întreg logic.  

Rafal Rybacki, 

șef BEI pentru operațiuni de creditare în sectorul public și pentru 
infrastructură în Polonia și țările baltice

Piste de biciclete din 
Bologna finanţate 
printr-un împrumut BEI 
acordat acestui oraș italian

Angelita Rebollo dezvoltă tratamente 
pentru cancer în Paris, cu finanţare din 

partea unui fond în care a investit FEI
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