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Grupul BEI: date de bază

Banca Europeană de Investiţii
Activitatea  în 2006 (milioane EUR)

Împrumuturi contractate 45 761
Uniunea Europeană �9 850
Ţări partenere 5 911

Proiecte aprobate 53 371
Uniunea Europeană 45 559
Ţări partenere 7 811

Plăţi 36 802
Din resursele băncii �6 5�5
Din resurse bugetare  267

Resurse mobilizate (înainte de swap) 48 050(1)

Monede comunitare 26 5�5
Monede necomunitare 21 515

Situaţia la data de 31.12.2006

Volum total în circulaţie  
Împrumuturi din resursele băncii �10 911
Garanţii acordate  68
Finanţare din resurse bugetare 1 982
Mobilizări de fonduri pe termen scurt, mediu şi lung 246 576

Fonduri proprii 31 172
Totalul bilanţului 289 158
Profitul exerciţiului  financiar 2 566
Capital subscris 163 654

din care vărsat şi care urmează a fi vărsat 8 183

Fondul European de Investiţii
Activitatea  în 2006

Împrumuturi contractate 2 728
Capital de risc (�4 fonduri)  688(2)

Garanţii (54 operaţiuni) 2 040

Situaţia la data de 31.12.2006

Portofoliu  14 910
Capital de risc (244 fonduri) � 774(2)

Garanţii (188 operaţiuni) 11 1�6
Fonduri proprii 694
Totalul bilanţului 771
Profitul exerciţiului  financiar 49
Capital subscris 2 000

din care vărsat 400

(1) Resurse mobilizate în baza 
autorizaţiei globale  

de împrumut pentru 2006, inclusiv 
„prefinanţarea” în valoare de  

2,9 miliarde EUR încheiată în 2005.
(2) La care se adaugă NEOTEC 

şi Dahlia, fonduri ale fondurilor 
pentru care există facilităţi 

separate, participarea FEI la 
acestea fiind de 50 milioane EUR şi 

respectiv 75 milioane EUR  
[RCM - Risk Capital 

Mandate (Mandat pentru 
capitalul de risc) şi FEI].



Raport de activitate 2006 5 Grupul BEI

Raport financiar 2006

E u r o p e a n  I n v e s t m e n t  B a n k  G r o u p

Volume II

Financial Report

Annual Report 2006

 ACTIVE 31.12.2006

1.   Casa, solduri la bănci centrale şi oficii poştale  .............................. 14 676

2.   Bonuri de tezaur eligibile pentru refinanţare la băncile 
centrale  ...................................................................................................................................................................... 2 701 696

3.  Creanţe asupra instituţiilor de credit
a) la vedere ............................................................................................................................................................ 165 224
b) alte creanţe  ................................................................................................................................................. 14 598 �26
c) împrumuturi  .............................................................................................................................................. 115 846 949

130 610 499

4.  Creanţe asupra clienţilor
a) împrumuturi  .............................................................................................................................................. 141 866 00�
b) provizioane specifice  ................................................................................................................ - 82 417

141 783 586

5.   Titluri de creanţă, inclusiv titluri cu venit fix
a) emise de organisme publice  .......................................................................................  719 292
b) emise de alţi emitenţi  .............................................................................................................. 10 572 110

11 291 402

6.  Acţiuni şi alte titluri cu randament variabil  ............................................  1 671 533

7.   Imobilizări necorporale  ............................................................................................................ 5 131

8.    Bunuri imobiliare, mobilier şi echipament  ......................................... 219 884

9.  Alte active
a) debitori diverşi  ...................................................................................................................................... 29� 211
b) valori de înlocuire pozitive  ............................................................................................. 14 �15 907

14 609 118

10.   Capital subscris şi rezerve de primit, solicitate  
dar nevărsate  .................................................................................................................................................. 1 444 700

11.  Conturi de regularizare  ............................................................................................................... 80 726

 TOTAL ACTIV 304 432 951

Grupul BEI:  
bilanţ condensat

La data de 31 decembrie 2006 (mii EUR)

 PASIVE 31.12.2006

 1.   Datorii privind instituţiile de credit
a) la termen sau cu preaviz ...................................................................................................... 218 967

218 967

2.  Datorii constituite prin titluri
a) titluri de creanţă în circulaţie  ...................................................................................... 251 742 47�
b) altele  ........................................................................................................................................................................ 1 090 202

252 832 675

3.  Alte pasive
a) creditori diverşi  ..................................................................................................................................... 1 48� 201
b) pasive diverse  ......................................................................................................................................... �9 7�9
c) valori de înlocuire negative  ........................................................................................... 15 4�7 071

16 960 011

4.  Regularizări 344 285

5.  Provizioane 
a) plan de pensii pentru personal  ............................................................................... 869 174

869 174

 TOTAL PASIV 271 225 112

6.  Capital
– subscris  .................................................................................................................................................................. 16� 65� 7�7
– nesolicitat  ......................................................................................................................................................... -155 471 050

8 182 687

7.  Rezerve consolidate
a) fond de rezervă  .................................................................................................................................... 16 �65 �74
b) rezerve suplimentare  ................................................................................................................ 2 511 �42

18 876 716

8.   Fonduri alocate pentru Facilitatea de finanţare 
structurată 1 250 000

9.  Fonduri alocate pentru operaţiuni cu capital de risc 1 663 824

10.   Fondul pentru riscuri bancare generale după 
repartizarea profitului 0

11.  Profitul exerciţiului financiar:
Înainte de repartizare din Fondul pentru riscuri bancare 
generale   ................................................................................................................................................................... 2 259 612
Repartizare pentru exerciţiul financiar din Fondul pentru 
riscuri bancare generale  ............................................................................................................... 975 000

  Profit de repartizat 3 234 612

  TOTAL CAPITAL PROPRIU 33 207 839

  TOTAL PASIV ŞI CAPITAL PROPRIU 304 432 951
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În ajunul celei de-a 50-a aniversări, BEI şi-a fundamen-
tat activităţile din 2006 pe noua strategie stabilită de 
Consiliul guvernatorilor în anul anterior. Noua stra-
tegie se axează pe trei obiective: creşterea eficienţei 
operaţiunilor BEI; concentrarea finanţării în cadrul 
Uniunii pe şase priorităţi europene; alinierea finanţă-
rii din afara Uniunii la politicile externe ale UE.

În 2006, Banca Europeană de Investiţii a acordat 
împrumuturi în valoare de 45,8 miliarde EUR. Finan-
ţările acordate statelor membre UE, pe atunci în 
număr de 25, au reprezentat 87% din activităţile sale 
şi s-au ridicat la �9,8 miliarde EUR. Fondul European 
de Investiţii – unitatea Grupului BEI specializată în 
capital de risc şi furnizorul de garanţii pentru IMM-uri 
– a investit aproape 700 milioane EUR în fonduri cu 
capital de risc şi a acordat un total de 2 miliarde EUR 
garanţii asupra portofoliilor de împrumuturi pentru 
IMM-uri ale băncilor şi instituţiilor financiare. Pentru 
a-şi finanţa activităţile, BEI a mobilizat o sumă agre-
gată de 48 miliarde EUR pe pieţele internaţionale de 
capital, prin cele peste �00 de emisiuni obligatare în 
24 de monede.
 

Eficienţa crescută a operaţiunilor BEI  

Creşterea eficienţei operaţiunilor băncii poate fi 
realizată cel mai bine prin extinderea cooperării cu 
alte instituţii publice sau private, pentru a exploata 
sinergiile rezultate prin combinarea competenţelor 
şi experienţei şi prin unificarea facilităţilor de acor-
dare de subvenţii şi de finanţare a împrumuturilor. 
În această privinţă, Comisia Europeană, ca expert în 
acordarea de subvenţii, este un partener natural al 
BEI. În 2006 au fost lansate trei noi iniţiative de extin-
dere a utilizării fondurilor structurale europene ale 
Comisiei – a căror sumă a crescut semnificativ la  

�08 miliarde EUR pe perioada 2007-201� – cu ajutorul 
BEI. Astfel, va fi posibilă alocarea unei părţi din fon-
durile structurale în scopuri de inginerie financiară 
pentru sprijinirea IMM-urilor şi a microîntreprinderi-
lor (JEREMIE) sau pentru dezvoltarea socială urbană 
(JESSICA). A treia iniţiativă (JASPERS) – finanţată de 
către Comisie, Grupul BEI şi BERD – oferă asistenţă 
tehnică gratuită pentru identificarea şi executarea 
proiectelor de infrastructură care sunt eligibile pen-
tru finanţare din fondurile structurale.

De asemenea, BEI şi Comisia şi-au unit forţele pen-
tru a promova inovarea şi cercetarea şi dezvolta-
rea. Noile instrumente financiare permit împărţirea 
mai eficientă a riscurilor, precum şi mobilizarea de 
capital public sau privat suplimentar. Între timp, FEI 
va răspunde de facilitarea accesului la finanţare, în 
special pentru IMM-urile noi, prin Programul-cadru 
pentru competitivitate şi inovare al Comisiei, în peri-
oada 2007-201�.
 
 

Şase priorităţi în cadrul Uniunii

În cadrul Uniunii Europene, ambiţia Grupului BEI este 
de a contribui eficient, printr-o alegere selectivă a 
proiectelor, la obiectivele Uniunii şi de a mobiliza 
fonduri din alte surse pentru astfel de proiecte. Acest 
obiectiv – stabilit de Consiliul guvernatorilor – de a 
acorda prioritate calităţii, nu cantităţii proiectelor, 
explică uşoara scădere a volumului împrumuturilor 
în 2006 (�9,8 miliarde EUR faţă de 42 miliarde EUR  
în 2005). În ansamblu, Grupul BEI estimează că împru-
muturile acordate în 2006 au susţinut investiţii totale 
de circa 120 miliarde EUR, două treimi dintre acestea 
în regiunile cel mai puţin dezvoltate ale Uniunii. Cu 
un volum mai stabil al împrumuturilor şi o creştere 
modestă a personalului, Grupul BEI pune accentul 

Mesajul Preşedintelui
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pe valoarea adăugată, axându-se pe proiecte mai 
complexe şi produse financiare mai inovatoare. Prin 
aceasta, se angajează să susţină investiţii în toate  
cele 27 de state membre, chiar dacă, în termeni rela-
tivi, se va acorda prioritate noilor state membre.

Cele şase priorităţi pe care s-au axat împrumuturile 
BEI în cadrul Uniunii în 2006 sunt următoarele: coe-
ziune economică şi socială; sprijin pentru inovare; 
RTE (reţele transeuropene) de transport; durabilitate 
ecologică; sprijin pentru IMM-uri şi aprovizionare 
durabilă, competitivă şi sigură cu energie. Fiecare 
prioritate este descrisă individual şi detaliat în prima 
parte a prezentului raport de activitate, în timp ce 
o listă completă a împrumuturilor BEI se găseşte în 
raportul statistic publicat separat.
 

Sprijinirea politicilor externe ale Uniunii 
Europene

În afara Uniunii Europene, contribuţia BEI este de a 
pune în aplicare aspectele financiare ale politicilor 
de asistenţă şi cooperare ale Uniunii faţă de ţările 
partenere ale acesteia. Aceste ţări se încadrează în 
trei mari categorii: ţările candidate şi potenţial can-
didate, vecinii UE de la sud si est şi ţările partenere 
din Africa, zona Caraibelor, Pacific, America Latină şi 
Asia. BEI are un rol de jucat în fiecare dintre acestea, 
după cum explică prezentul raport de activitate în 
secţiunile relevante.

În decembrie 2006, Consiliul European a recunoscut 
importanţa pe care o acordă activităţilor BEI în afara 
UE, dând băncii, pe perioada 2007-201�, noi man-
date externe în valoare totală de 27,8 miliarde EUR, 
cu peste o treime mai mult faţă de mandatele anteri-
oare. Principalele obiective ale acestor mandate sunt 

pregătirea aderării viitoarelor state membre şi spriji-
nirea politicii de vecinătate a Uniunii. Noile mandate 
pentru ţările ACP vor intra în vigoare în 2008.
 

Buna guvernare
 

Noile iniţiative şi produse financiare din Uniunea 
Europeană, noile mandate din afara UE – toate 
aceste evoluţii demonstrează că, după 49 de ani de 
operaţiuni, BEI continuă să fie o instituţie financiară 
modernă şi dinamică. În privinţa guvernării, de ase-
menea, banca aderă la cele mai bune practici inter-
naţionale. În ultimii ani au fost luate o serie de măsuri 
pentru a ameliora diversele funcţii de control, pen-
tru a mări transparenţa şi pentru a dezvolta relaţiile 
cu societatea civilă. Responsabilitatea corporativă 
a devenit o preocupare permanentă şi, în special 
în acest domeniu, viitorul va aduce îmbunătăţiri. A 
doua parte a prezentului raport de activitate abor-
dează guvernarea corporativă, la fel ca şi Raportul 
privind responsabilitatea băncii, care ar trebui citit 
în paralel cu prezentul raport de către cei interesaţi 
de acest aspect al activităţilor băncii.

Philippe Maystadt
Preşedintele Grupului Băncii Europene  

de Investiţii
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Planul operaţional al băncii  
pentru perioada 2007-2009

Noua linie strategică iniţiată în 2005 stă la baza planului de afaceri al Băncii Europene de Investiţii. 
Noua strategie presupune capacitatea băncii de a promova proiecte cu un potenţial ridicat al valo-
rii adăugate chiar în cazul în care acestea implică un înalt grad de risc. Planul de afaceri detaliat este 
prezentat într-un document pus la dispoziţia publicului larg: Planul operaţional al băncii, pe o peri-
oadă de trei ani 2007-2009. Uniunea Europeană are şase priorităţi: coeziune economică şi socială în 
Uniunea extinsă; sprijin pentru inovare; dezvoltarea reţelelor transeuropene şi de acces; durabilitate 
ecologică; sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii; şi energie durabilă, competitivă şi sigură. 

Unirea resurselor şi competenţei UE şi BEI

Priorităţile în domeniul împrumuturilor în Europa au 
fost reformulate ţinându-se cont de evoluţia politicii 
Uniunii Europene prevăzută în Perspectivele financi-
are pentru perioada 2007-201�, de noile mecanisme 
de cofinanţare asociate dintre fondurile bugetare UE 
şi împrumuturile BEI şi de noile iniţiative în care sunt 
implicate banca, Comisia şi statele membre. În 2006 
au fost puse la punct o serie de iniţiative operaţionale 
noi, care vor avea un impact major în anii următori 
asupra activităţilor băncii, în calitate de furnizor de 
fonduri, de servicii de consiliere şi de coordonator 
de fonduri şi programe UE.

În 2006 au fost lansate trei iniţiative, cei trei J - JAS-
PERS, JEREMIE şi JESSICA. Fiecare dintre acestea 
exploatează sinergiile rezultate prin combinarea 
competenţelor şi prin unificarea facilităţilor de acor-
dare de subvenţii şi de finanţare a împrumuturilor, 
contribuind fiecare în parte la creşterea calităţii şi efi-
cienţei a ceea ce BEI poate oferi clienţilor săi. 

➾  JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in 
European Regions – Asistenţă comună pentru sus-
ţinerea proiectelor în regiunile europene) este un 
program de asistenţă tehnică, axat în principal pe 
identificarea şi pregătirea unor proiecte de anver-
gură care pot fi finanţate din fondurile structu-
rale. O echipă puternică, condusă de la sediul din 
Luxemburg al băncii, dar cu reprezentanţi locali 
şi experţi din cadrul centrelor regionale situate 

în Varşovia, Viena şi Bucureşti, va asista ultimele 
douăsprezece noi state membre să pregătească 
proiecte de calitate superioară pentru a beneficia 
la maximum de subvenţiile substanţiale finanţate 
din fondurile structurale şi de coeziune disponi-
bile în perioada 2007-201�. Personalul detaşat 
de BEI şi BERD, alături de experţi angajaţi plă-
tiţi de Comisia Europeană, va oferi consiliere, va 
asigura coordonarea, dezvoltarea şi revizuirea 
structurii proiectelor, surmontarea obstacole-
lor, compensarea lacunelor şi identificarea pro-
blemelor. A început deja pregătirea proiectelor 
pentru activităţi care implică investiţii de peste 
25 miliarde EUR.

➾  JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-
Medium Enterprises – Resurse europene comune 
pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici 
şi mijlocii) este o iniţiativă conjugată a Grupu-
lui BEI şi a Comisiei Europene în vederea facili-
tării accesului la finanţare pentru întreprinderile 
mici, inclusiv la ajutoare pentru înfiinţare şi la 
microcredite. Iniţiativa JEREMIE dă posibilitatea 
statelor membre şi regiunilor să utilizeze o parte 
din fondurile lor structurale pentru a obţine o 
serie de instrumente financiare concepute spe-
cial în scopul sprijinirii microîntreprinderilor şi 
întreprinderilor mici. Resursele sunt gestionate 
de Fondul European de Investiţii, completate şi 
suplimentate de bancă şi alţi furnizori de fonduri, 
şi puse la dispoziţia instituţiilor active în dome-
niile capitalului de risc, finanţării IMM-urilor şi 
microfinanţării.
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Planul operaţional al băncii pentru perioada 2007-2009

➾   JESSICA (Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas – Sprijin european comun 
pentru investiţii durabile în zonele urbane) este 
o iniţiativă a Comisiei Europene, sprijinită de BEI 
şi cu participarea Băncii de Dezvoltare a Consi-
lului Europei. JESSICA exploatează mecanismele 
de inginerie financiară în vederea sprijinirii inves-
tiţiilor în proiecte durabile de înnoire urbană în 
contextul politicii regionale a UE. Statele mem-
bre pot utiliza o parte din fondurile structurale 
alocate pentru a investi în fondurile de dezvol-
tare urbană axate pe programele urbane gene-
ratoare de venituri. Băncii îi revine un rol major 
întrucât are posibilitatea de a cofinanţa aceste 
programe sau chiar de a fi numită direct coordo-
natoarea fondurilor JESSICA de către autorităţile 
din statele membre.

Noua strategie a băncii stimulată de 
finanţarea cu împărţirea riscurilor

Două instrumente financiare noi îmbină fondurile 
bugetare UE şi finanţarea din împrumuturi BEI. Axată 
în principal pe investiţiile din sectorul privat în cer-
cetare, dezvoltare şi inovare, Facilitatea de finanţare 
cu împărţirea riscurilor reuneşte fondurile bugetare 
ale UE şi rezervele BEI, constituindu-se drept provi-
zion pentru riscurile inerente împrumuturilor pentru 
proiecte   acordate iniţiatorilor situaţi sub categoria 
investiţie, dar în acelaşi timp stimulând investiţia teh-
nologică, de importanţă crucială pentru economia 
Europei. În mod similar, Instrumentul de garanţie de 
împrumut pentru proiectele vizând RTE de transport 
utilizează fonduri bugetare UE şi rezerve BEI pentru a 
asigura garanţiile legate de riscurile privind venitu-
rile pe o perioadă limitată după construirea reţelelor 
transeuropene atunci când traficul înregistrează un 
ritm mai lent de creştere. Aceste instrumente UE-BEI 
se adaugă altor produse noi dezvoltate în cooperare 
cu sectorul bancar comercial.

Energia devine element prioritar

Energia a devenit un element cheie pe agenda politi-
cii Uniunii Europene şi pentru BEI, care a inclus ener-
gia în categoria obiectivelor sale prioritare din Planul 
operaţional al băncii pentru perioada 2007-2009. 
Împrumuturile BEI în sectorul energetic nu constituie 
o noutate, dar ridicarea acestui sector la rang de pri-
oritate implică alocări mai mari de personal superior 
şi resurse financiare.

Noul obiectiv prioritar a fost numit „Energie durabilă, 
competitivă şi sigură”, fiecare din cele trei elemente 
prezentând aceeaşi importanţă. În consens cu ori-
entările politicii UE, au fost definite cinci domenii de 
destinaţie pentru împrumuturile BEI: energie rege-
nerabilă; eficienţă energetică; cercetare, dezvoltare 
şi inovare în domeniul energetic; securitatea şi diver-
sificarea aprovizionării interne (inclusiv reţele ener-
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getice transeuropene); şi aprovizionarea din afară 
(inclusiv conducte şi terminale LNG).

Planul operaţional al băncii pentru 2007-2009 stabi-
leşte şi obiective cuantificate: împrumuturi în valoare 
de 4 miliarde EUR contractate anual pentru toate cele 
cinci domenii la un loc, în interiorul şi în afara UE. Un 
obiectiv secundar constă în acordarea de împrumu-
turi în valoare de 600-800 milioane EUR pe an pentru 
proiecte vizând energia regenerabilă, din care 50% 
împrumuturi pentru generarea de electricitate folo-
sind tehnologii de energie regenerabilă.

Priorităţi în afara UE

În afara Uniunii Europene, BEI va fi prezentă în baza 
unor noi mandate în anii următori. A crescut volu-
mul fondurilor alocate în acest scop. În baza noilor 
mandate, BEI poate acorda împrumuturi de până la  
27,8 miliarde în perioada 2007-201�, faţă de 20,7 mili-
arde EUR sub mandatele din perioada 2000-2006.

Pentru ţările în etapa de preaderare, se prevăd 
împrumuturi de până la 8,7 miliarde EUR. Ţările vizate 
sunt ţările în curs de aderare şi cele candidate Croa-
ţia, Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, 
precum şi ţările potenţiale candidate Albania, Bosnia 
şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia şi Kosovo. Man-
datul anterior de preaderare a fost de 10,2 miliarde 
EUR, dar în această sumă au fost incluse şi împrumu-
turile pentru cele douăsprezece noi state membre, 
care s-au alăturat între timp Uniunii Europene. 

Politica Europeană de Vecinătate vizează direcţio-
narea împrumuturilor BEI către ţările aflate la gra-
niţele de sud şi est ale Europei. Prioritatea acordată 
de UE ţărilor învecinate este evidenţiată de suma 
prevăzută a se acorda acestor ţări în perioada 2007-
201�, respectiv 12,4 miliarde EUR, cel mai mare 
mandat aprobat vreodată în afara Uniunii. Acest 
mandat va permite BEI să răspundă nivelului înalt 
al aşteptărilor ţărilor partenere mediteraneene  
(8,7 miliarde EUR faţă de 4,6 miliarde EUR în peri-

oada 2000-2006, fără a lua în calcul împrumuturile 
acordate Turciei) şi, totodată, să îşi înceapă acţiunile 
în Est  (Rusia, Ucraina, Moldova, precum şi Armenia, 
Azerbaidjan şi Georgia).

În America Latină şi Asia, BEI va acorda împrumuturi 
în valoare de până la �,8 miliarde EUR în perioada 
2007-201�. Pentru Africa de Sud suma alocată a cres-
cut la 900 milioane EUR de la 825 milioane EUR. Ţările 
din Africa, zona Caraibelor şi Pacific sunt cuprinse în 
Acordul de parteneriat de la Cotonou, încheiat în 
anul 2000 pentru o perioadă de 20 de ani. Volumul 
împrumuturilor BEI se stabileşte în baza unor proto-
coale financiare succesive. Conform actualului proto-
col, suma disponibilă este de 2 miliarde EUR în baza 
Facilităţii pentru investiţii, un fond revolving finanţat 
din contribuţiile statelor membre prin Fondul Euro-
pean de Dezvoltare, şi încă 1,7 miliarde EUR din fon-
durile băncii. Începând cu 2008, Facilitatea pentru 
investiţii va fi completată cu încă 1,1 miliarde EUR 
şi cu alte 2 miliarde EUR alocate pentru împrumu-
turi din fonduri proprii. La această sumă se adaugă  
400 milioane EUR subvenţii pentru rata dobânzii şi 
pentru asistenţă tehnică1.

Planul operaţional al băncii pentru perioada 2007-2009

1  Pentru detalii privind activităţile BEI sub 
mandat în ţările din afara UE, consul-
taţi secţiunile relevante din prezentul 
Raport de activitate.
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Planul operaţional al băncii pentru perioada 2007-2009

Durabilitate şi bună guvernare

Dezvoltarea durabilă va continua să ocupe un rol 
central în toate activităţile desfăşurate de bancă, 
atât în interiorul Uniunii Europene cât şi în afara 
ei. Există trei obiective asociate în mod normal cu 
dezvoltarea durabilă: protecţia mediului, echitate 
şi coeziune socială şi prosperitate economică. Cele 
trei obiective au fost reafirmate de Consiliul Euro-
pean din iunie 2006 când a fost adoptată o strate-
gie reînnoită de dezvoltare durabilă a UE. În sensul 

celor afirmate anterior, BEI îşi perfecţionează tehni-
cile de identificare, evaluare şi monitorizare a pro-
iectelor pentru ca elementului durabilitate să i se 
acorde suficientă atenţie şi să fie avut constant în 
vedere la evaluarea valorii adăugate a unui proiect. 
Banca va continua să îşi consolideze capacitatea în 
ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă, informând 
atât părţile implicate în proiecte cât şi publicul larg. 
În acest context trebuie menţionat faptul că BEI îşi 
actualizează în prezent secţiunea de pe pagina sa 
de Internet cu privire la rolul care îi revine în dez-
voltarea durabilă.

Consiliul de 
administraţie al BEI 
aprobă în fiecare an 
Planul operaţional 
al băncii pentru 
următorii trei ani
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Activitatea Grupului BEI în 2006
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Obiective şi sectoare comune

În 2006, principalele sectoare de destinaţie a împru-
muturilor băncii în regiunile cele mai sărace au fost: 
transporturi şi telecomunicaţii (4�%), energie (14%) 
şi apă, canalizare şi deşeuri (18%).

În sectorul transporturilor, BEI a împrumutat �20 mi - 
lioane EUR pentru construcţia unor tronsoane din 
autostrada M�/M�5. Autostrada face parte din 
reţeaua transeuropeană şi leagă capitala Ungariei, 
Budapesta, de regiunile mai puţin dezvoltate din 
estul Ungariei. Finalizarea autostrăzii este foarte 
importantă pentru dezvoltarea zonelor estice ale 
Ungariei şi integrarea acestora în Uniunea Euro-
peană. Traficul s-a intensificat de la aderarea Unga-
riei la UE, iar investiţiile vor contribui şi la creşterea 
siguranţei rutiere.

În sectorul industrial şi cel al serviciilor, BEI a pus la 
dispoziţia băncii Hansapank din Estonia 25 milioane 
EUR, pentru finanţarea investiţiilor alocate pentru 
întreprinderile mijlocii – cu maxim � 000 de angajaţi 
– din toate statele baltice. Hansapank va utiliza direct 
fondurile BEI în Estonia, iar în Letonia şi Lituania prin 
intermediul filialelor sale. Obiectivul BEI constă în 
facilitarea accesului întreprinderilor la finanţarea pe 
termen mediu şi lung. În statele baltice împrumutu-
rile bancare rămân o importantă sursă de finanţare 

a societăţilor, emisiunea de acţiuni sau obligaţiuni 
nefiind adesea o opţiune.

În regiunea Highlands din Scoţia, BEI a împrumutat 
60 milioane GBP pentru investiţii în construcţia şi 

Dezvoltare echilibrată pe tot cuprinsul 
Uniunii Europene

Banca Europeană de Investiţii a fost dintotdeauna o bancă a regiunilor, a zonelor asistate care pri-
mesc şi ajutor nerambursabil din fondurile structurale. Mai mult de două treimi din împrumutu-
rile BEI din 2006 au fost direcţionate spre zonele cele mai sărace ale Uniunii Europene2. Din 2004, 
prin aderarea a 12 state membre noi, a crescut semnificativ numărul şi proporţia cetăţenilor Euro-
pei din zonele mai sărace ale UE. Aceste zone ale Europei se află, de asemenea, în centrul politicii 
de coeziune a UE prevăzută a se pune în aplicare în perioada de programare 2007-2013.

Volumul  împrumuturilor  în  aceste  regiuni  s-a  ridicat  la  26,7  miliarde  EUR  în  UE-25  în  2006, 
reprezentând 67% totalul  împrumuturilor. Dacă se  include şi suma de 739 milioane EUR pen-
tru proiectele din Bulgaria şi România, volumul împrumuturilor din aceste regiuni s-a ridicat la  
27,5 miliarde EUR în UE-27. 

Dezvoltarea regională în UE   
Împrumuturi individuale 2006 : 20,2 mld. EUR
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2  Regiunile cu PIB pe cap de locuitor sub  
75% din media la nivelul UE şi regiunile 
care se confruntă cu dificultăţi struc-
turale.
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întreţinerea şcolilor. Înfiinţat ca un parteneriat public-
privat (PPP), proiectul Highland Council Education 
Service include zece şcoli: trei licee, cinci şcoli pri-
mare noi (inclusiv una cu limba de predare gaelică), 
o şcoală cu clase primare şi de liceu şi o şcoală nouă 
pentru copii cu nevoi educaţionale speciale. Proiec-
tul conduce la îmbunătăţirea mediului educaţional 
şi prin asigurarea învăţării continue pentru o comu-
nitate mai mare. În timp, acest lucru va contribui la 
creşterea şi dezvoltarea economică a regiunii.

Multe din proiectele derulate în aceste regiuni susţin 
şi alte obiective prioritare. În 2006, 59% din împrumu-
turile directe pentru susţinerea Agendei Lisabona au 
ajuns în zonele asistate, la fel ca şi cele 65% din împru-
muturile destinate îmbunătăţirii mediului natural şi 
urban şi 7�% din împrumuturile pentru RTE şi princi-
palele reţele europene, inclusiv reţele de energie.

Bulgaria şi România

Bulgaria şi România s-au alăturat Uniunii Europene 
la 1 ianuarie 2007. BEI a finanţat proiecte în cele 
două ţări din 1990, în valoare totală de 1,� miliarde 
EUR în Bulgaria şi 4,9 miliarde EUR în România la 
sfârşitul anului 2006. Destinate tuturor sectoarelor 
economice cheie din cele două ţări, împrumuturile 

BEI au sprijinit investiţiile necesare pentru îndeplini-
rea criteriilor de aderare la UE şi, mai general, pentru 
a facilita viitoarea integrare în UE.

Acum că sunt membre UE, Bulgaria şi România pot 
beneficia din plin de finanţare din partea băncii. 
Programele-cadru de sprijin convenite între BEI şi 
ţările în cauză în 2006 oferă o idee asupra nivelu-
rilor de activitate prevăzute în cele două noi state 
membre. În timp ce finanţarea se va baza pe propu-
neri de proiecte specifice, acordurile indică faptul că 
împrumuturile BEI pentru programele de investiţii 
pentru perioada 2007-201� ar putea atinge suma de 
500-700 milioane EUR anual în Bulgaria şi 1 miliard 
EUR în România. Cooperarea dintre ţările în cauză 
şi BEI se va axa pe cofinanţare prin facilităţile fon-
durilor structurale UE, cei trei J (JASPERS, JEREMIE 
şi JESSICA) şi pe sprijinirea guvernelor şi partene-
rilor privaţi în structurarea şi punerea în aplicare a 
proiectelor PPP. 

Împrumuturi în cadrul programelor 
structurale

Începând din 2001, banca a contractat numeroase 
împrumuturi-cadru pentru sprijinirea programe-
lor operaţionale din perioada 2000-2006 cofinan-
ţate prin fonduri structurale în statele membre. Prin 
împrumuturile-cadru se finanţează operaţiuni com-
plexe, derulate în special în sectorul public şi incluse 
într-un program de investiţii, vizând adesea proiecte 
de infrastructură. Obiectivul aşa-numitului „împru-
mut structural” este de a sprijini programele derulate 
prin fondurile structurale. Aplicate iniţial în regiunile 
cele mai sărace din Spania şi Italia, programele de 
împrumuturi structurale se desfăşoară în prezent şi 
în Germania, Republica Cehă, Cipru, Ungaria, Leto-
nia, Polonia, Slovacia şi Slovenia, fondurile aprobate 
însumând peste �,5 miliarde EUR. 

Prin iniţiativele JASPERS, JEREMIE şi JESSICA, coope-
rarea dintre bancă şi fondurile structurale va atinge 
noi culmi.

Dezvoltare echilibrată pe tot cuprinsul Uniunii Europene

3 Numite anterior „împrumuturi globale”.

Dezvoltarea regională în UE
Defalcarea împrumuturilor pe sectoare (2006)

(milioane EUR)

Sumă Total %

Comunicaţii 8 760 44

Energie 2 857 14

Sănătate, educaţie 2 4�6 12

Apă, canalizare, deşeuri 2 115 10

Dezvoltare urbană 1 446 7

Industrie 1 4�8 7

Alte servicii 1 169 6

Total împrumuturi individuale 20 220 100

Linii de credit� 6 500
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Dezvoltare echilibrată pe tot cuprinsul Uniunii Europene

JASPERS:  
asistenţă tehnică pentru  
pregătirea proiectelor

În 2006, Comisia Europeană şi-a unit forţele 
cu BEI şi cu Banca Europeană pentru  Recon-
strucţie şi Dezvoltare pentru a înfiinţa JAS-
PERS (Joint Assistance to Support Projects in 
European Regions – Asistenţă comună pen-
tru susţinerea proiectelor în regiunile euro-
pene), program menit să îmbunătăţească 
elaborarea proiectelor propuse pentru finan-
ţare din fonduri structurale UE şi să ajute statele membre să utilizeze mai rapid şi mai eficient 
subvenţiile acordate de Uniune. Volumul total al subvenţiilor destinate regiunilor se va ridica la  
308 miliarde EUR în perioada 2007-2013.

Asistenţa prin programul JASPERS se oferă gratuit beneficiarilor. Serviciile furnizate vizează pregă-
tirea unor proiecte de calitate superioară în toate statele membre UE incluse în obiectivul conver-
genţă, acordându-se însă prioritate proiectelor de anvergură şi proiectelor din cele douăsprezece 
state membre noi. Asistenţa pentru pregătirea proiectelor se acordă pentru proiectele de infrastruc-
tură destinate modernizării reţelelor de transport, pentru programele de mediu şi investiţiile în sco-
pul creşterii eficienţei energetice şi utilizării energiei regenerabile. JASPERS sprijină, de asemenea, 
modernizarea sistemelor de transport intermodal şi de transport urban.

JASPERS este pus în aplicare de o echipă formată din circa 20 de experţi la care se adaugă per-
sonalul de sprijin de la BEI şi BERD. Se preconizează angajarea, până în vara anului 2007, a încă  
32 de ingineri şi economişti cu sprijin financiar din partea Comisiei. Echipa îşi desfăşoară activita-
tea la sediul BEI din Luxemburg şi în trei birouri regionale din Varşovia, Viena şi Bucureşti. La sfâr-
şitul anului 2006, banca avea deja demarate peste 100 de proiecte de investiţii cu un cost total al 
investiţiilor de 25 miliarde EUR. 

Definirea exactă a obiectivelor

Pentru perioada 2007-201� de programare a fon-
durilor structurale şi de coeziune, se disting trei 
obiective:
➾  Convergenţa: stimularea creşterii pentru a se realiza 

convergenţa celor mai sărace regiuni ale Uniunii.

➾  Competitivitatea regională şi ocuparea forţei de 
muncă: în afara regiunilor de convergenţă, anti-
ciparea schimbărilor economice prin creşterea 
competitivităţii şi sprijin pentru a se crea locuri 
de muncă mai multe şi mai bune.

➾  Cooperare teritorială europeană: transfrontalieră, 
transnaţională şi interregională pentru dezvolta-
rea integrării UE.

BEI în dialog  
cu regiunile  
la Bruxelles
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Dezvoltare echilibrată pe tot cuprinsul Uniunii Europene

În cadrul acestei politici de coeziune reînnoite, con-
vergenţa se bucură de cel mai mare sprijin prin 
fondurile structurale şi de coeziune, în timp ce obiec-
tivul competitivitatea regională şi ocuparea forţei 
de muncă se bazează în mare măsură pe Agenda 
Lisabona.

Pentru a reflecta noul cadru UE, în 2007 banca va 
înlocui obiectivul său tradiţional „coeziune socială 
şi economică” (numit anterior „dezvoltare regională”) 
cu obiectivul „convergenţă”. În afara regiunilor de 
convergenţă, obiectivele politicii UE susţinute de 
BEI rămân sprijin pentru  inovare, protecţia mediului, 
reţelele transeuropene, energia durabilă, competi-
tivă şi sigură, precum şi sprijinirea IMM-urilor.

Împrumuturile BEI vizând obiectivul convergenţă 
se adresează regiunilor incluse în acest obiectiv, 
precum şi regiunilor de instaurare treptată sau 
în faza de eliminare treptată a ajutorului, în total  
11� regiuni din UE-27, cu o populaţie de 190 mili- 
oane locuitori. Cu 40% din volumul total al împru-
muturilor anuale estimat a se aloca în anii următori 
pentru obiectivul convergenţă, acesta rămâne un 
obiectiv esenţial al băncii.
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De atunci, BEI a acordat 45,7 miliarde EUR în cadrul 
acestei iniţiative. În 2006, împrumuturile pentru ino-
vare din UE au atins 10,4 miliarde EUR, acelaşi nivel ca 
şi în anul anterior, lucru care îi va permite foarte pro-
babil băncii să-şi depăşească obiectivul de 50 mili-
arde EUR în împrumuturi contractate până în 2010.

Din 2000, aproximativ 70% din investiţiile sprijinite 
s-a concentrat în zonele cele mai sărace ale UE. În 
2006, proiectele de inovare din regiunile cele mai 
sărace au reprezentat 5,6 miliarde EUR sau 59% din 
împrumuturile BEI pentru inovare (2005: 8,8 miliarde 
EUR, 84%). Finanţarea inovării în zonele asistate per-
mite compensarea tendinţei de concentrare a inves-
tiţiilor de acest gen în regiunile cele mai bogate 
prin transferul de cunoştinţe în regiunile rămase în 
urmă. În acest mod, BEI combină Agenda Lisabona 
cu o altă prioritate a politicii sale, coeziunea şi con-
vergenţa socială.

Trei sectoare mari de activitate

În vederea pregătirii premiselor pentru modernizarea 
tehnologică şi adaptarea capitalului uman la econo-
mia europeană conform prevederilor Agendei Lisa-
bona, Iniţiativa Inovare 2010 vizează trei domenii de 
angajare a investiţiilor:

➾  Cercetare, dezvoltare şi inovare – investiţii în sec-
torul privat şi public al cercetării, dezvoltarea 
centrelor de excelenţă şi a centrelor de cercetare 
academice, precum şi investiţii în aval (produse şi 
procese) în sectorul privat.

➾  Educaţie şi formare profesională: sprijin pentru 
pregătirea universitară prin facilitarea accesului 

la formare şi învăţare continuă, integrarea cerce-
tării în proiectele privind învăţământul universi-
tar, modernizarea infrastructurii necesare pentru 
tehnologia informaţiei, alfabetizarea digitală şi 
învăţământul on-line.

➾  Difuzarea tehnologiilor şi dezvoltarea tehnolo-
giei informaţiei şi comunicării – introducerea de 
reţele de telefonie fixă şi mobilă în bandă largă, 
tehnologii de acces, crearea de reţele în mai multe 
sectoare (sănătate, transport) şi dezvoltarea plat-
formelor de comerţ electronic.

Fondul European de Investiţii, filială a BEI, joacă, de 
asemenea, un rol în punerea în aplicare a Strategiei 
Lisabona prin investirea în fonduri cu capital de risc 
care asigură resurse de capital pentru IMM-uri. În 
2006, fondul a semnat contracte de capital de risc 
pentru 688 milioane EUR, angajamentul total ajun-
gând la sfârşitul anului la �,8 miliarde EUR, investiţi 
în 244 fonduri.

Cercetare, dezvoltare şi inovare

Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea (CDI) constituie 
cel mai important domeniu de activitate din ultimii 
ani, reprezentând 6,7 miliarde EUR sub formă de 
împrumuturi în 2006, jumătate din această sumă 
fiind alocată pentru investiţiile din Germania. Apro-
ximativ 1,9 miliarde EUR s-au acordat pentru indus-
tria automobilelor din Germania. Proiectele din acest 
domeniu prezintă interes deosebit pentru bancă, 
întrucât contribuie nu numai la dezvoltarea tehno-
logiei de ultimă oră din UE, dar vin şi în sprijinul altor 
obiective UE, cum ar fi eficienţa energetică şi redu-
cerea emisiilor de CO2. 

Sprijin pentru inovare

Prin instituirea Agendei Lisabona în 2000, Uniunea Europeană şi-a stabilit scopul strategic de 
creare a unei economii europene competitive, inovatoare şi bazată pe cunoaştere, capabilă de 
creştere durabilă, locuri de muncă mai multe şi mai bune şi coeziune socială mai mare. Iniţiativa 
Inovare 2010 a fost lansată de Grupul BEI în 2000 ca o deschidere spre finanţarea investiţiilor 
care stau la baza Agendei Lisabona.
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Sprijin pentru inovare

BEI finanţează cercetarea, dezvoltarea şi ino-
varea atât în sectorul privat, cât şi în sectorul 
public. În Polonia, spre exemplu, BEI a împrumutat  
500 milioane EUR prin Ministerul de Finanţe pen-
tru a finanţa o parte din cheltuielile bugetare din 
2006 destinate investiţiilor în  infrastructura ştiin-
ţifică şi tehnologică şi în echipament, cheltuielile 
periodice cu salariile oamenilor de ştiinţă angajaţi 
la Academia Poloneză de Ştiinţe şi la universităţile 
de stat cu activităţi de cercetare, la universităţi 
publice acreditate, colegii universitare de tehnolo-
gie şi instituţii echivalente, precum şi subvenţii de 
cercetare pentru oameni de ştiinţă. Spre deosebire 
de practica generală din UE-25, guvernul rămâne 
principalul investitor în domeniul cercetării şi dez-
voltării (C-D) din Polonia, cheltuielile C-D din sec-
torul privat înregistrând un regres proporţional cu 
totalul cheltuielilor C-D. Firmele străine şi-au înfi-
inţat unităţi de producţie în Polonia, dar sectorul 
C-D a rămas în general în cadrul întreprinderilor 
mamă din străinătate. Împrumutul BEI este des-
tinat să ajute ţara să schimbe traiectoria negativă 
urmată de cheltuielile C-D prin stabilizarea şi creş-
terea treptată a investiţiei publice în C-D, în încer-
carea de a atrage fonduri din sectorul privat prin 
îmbunătăţirea infrastructurii generale din dome-
niul cercetării ştiinţifice.

În Spania, banca a finanţat extinderea Parc Cientific 
de Barcelona (PCB), un parc ştiinţific în cadrul cam-
pusului Universităţii din Barcelona. Obiectivul pro-
iectului este acela de a asigura spaţii suplimentare 
adecvate pentru societăţile biomedicale şi institu-
tele de cercetare biologică. Parcul reuneşte echipe 
de cercetare atât din sectorul public, cât şi din sec-
torul privat şi oferă o largă varietate de dotări teh-
nologice.

În altă parte, universităţile din Mainz, Kaiserslautern, 
Tübingen şi Freiburg, toate universităţi germane de 
renume cu activitate de cercetare, au primit aproape 
900 milioane EUR pentru a investi în principal în 
cercetarea fundamentală şi în facilităţi moderne 
de cercetare.

Educaţie şi formare profesională

BEI a împrumutat peste 1,9 miliarde EUR pentru o 
largă diversitate de investiţii în capital uman, de la 
construcţia şi renovarea de şcoli şi universităţi la pro-
grame de formare profesională. La Universitatea din 
Veneţia, spre exemplu, banca a finanţat moderniza-
rea spaţiilor de învăţământ printr-un împrumut de 
25 milioane EUR. Universitatea din Veneţia este bine-
cunoscută pentru anumite obiecte de studiu uma-
niste. Catedrele de economie, limbi străine, literatură 
şi filozofie sunt considerate prioritare în Italia. Printre 
altele, proiectul contribuie şi la conservarea patrimo-
niului universal al Veneţiei, întrucât mai multe clădiri 
istorice vor fi renovate şi reabilitate.

În universităţile germane BEI a finanţat cercetarea 
fundamentală. În aceeaşi ţară s-a asigurat o linie de 
credit de 200 milioane EUR pentru KfW în vederea 
finanţării componentei de microcreditare din cadrul 
programului guvernului german, de formare profe-
sională şi dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale 
pentru muncitorii calificaţi, derulat prin KfW.  Obiec-
tivul urmărit constă în dobândirea de cunoştinţe şi 
calificări, în special în gestiune, contabilitate, drept 
şi calificări profesionale superioare, care să permită 
participanţilor fie să-şi pornească propria afacere ca 
antreprenori, fie să obţină un post cu responsabilităţi 
la niveluri superioare în sectorul lor de activitate. Pro-
gramul face parte din sistemul educaţional al Germa-
niei de sprijinire a învăţării continue în afara mediului 
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universitar. Acest program joacă un rol important în 
asigurarea de mână de lucru cu calificare superioară 
pentru întregul lanţ al activităţilor de producţie şi 
al serviciilor, având în vedere flexibilitatea forţei de 
muncă şi inovarea treptată şi cumulativă.

Uneori legat de educaţie şi formare profesională, sec-
torul sanitar joacă, de asemenea, un rol important în 
capitalul uman. De aceea, BEI a finanţat moderniza-
rea şi dotarea spitalelor, cum a fost cazul spitalului 
Arras din Pas-de-Calais şi al spitalelor din Marsilia 
şi Nisa, Franţa, al spitalului universitar din Rotter-
dam, Olanda şi al spitalelor Royal London şi Barts 
din Regatul Unit.

Reţele de tehnologia informaţiei şi 
comunicării

Investiţiile în aceste reţele au fost stimulate prin 
împrumuturi BEI totalizând peste 1,� miliarde EUR. 
Aceste reţele sunt esenţiale pentru difuzarea nou-
tăţilor şi schimbul de date. Introducerea de reţele 
de acces în bandă largă este un element important. 
Banca a acordat un împrumut de 160 milioane EUR 
către Telecom Italia pentru investiţii în reţelele în 
bandă largă din Franţa. Proiectul face parte din stra-
tegia promotorului privind dezvoltarea de proiecte 
competitive pe anumite pieţe noi din Germania, 
Olanda şi Franţa.

În Praga, banca a finanţat un nou centru de servicii 
informatice pentru Deutsche Post, integrând ope-
raţiile de coletărie, curierat, poştă şi logistică des-
făşurate de societate. Noul centru este dotat cu o 
platformă TI comună pentru Deutsche Post World 
Net. Serviciile societăţii se bazează masiv pe un 
avantaj competitiv într-o tehnologie de prelucrare 
eficientă, plusul de eficienţă fiind dat de utilizarea 
tehnologiei de ultimă oră.

Proiectele audiovizuale fac, de asemenea, obiec-
tul împrumuturilor băncii în domeniul tehnologiei 
informaţiei şi comunicării. Sprijinul BEI are rolul de a 

creşte competitivitatea acestei industrii la nivel inter-
naţional. Împrumuturile din sectorul audiovizualului 
se bazează de regulă pe credite cu împărţirea riscuri-
lor, care se negociază cu instituţii financiare speciali-
zate. În 2006, BEI a împrumutat şi BBC Worldwide cu 
75 milioane EUR pentru investiţii privind conţinutul 
emisiunilor BBC în perioada 2006-2008. Noile pro-
ducţii constau în principal din documentare, istorie 
naturală şi programe de divertisment.

Produse de creditare cu împărţirea riscurilor

Sectorul inovării este special prin faptul că funcţi-
onează adesea la frontiera noilor tehnologii, unde 
deschide noi drumuri. Ca urmare, adeseori investi-
ţiile nu pot fi sprijinite prin împrumuturi standard, 
fiind nevoie de produse financiare bazate pe împăr-
ţirea riscurilor.

Recunoscând această stare de lucruri, BEI a creat Faci-
litatea de finanţare structurată, care  permite spriji-
nirea proiectelor prioritare şi a promotorilor situaţi 
sub categoria de investiţie, constituind provizioane 
pentru riscurile de credit mai mari, prin economisi-
rea unei părţi din surplusul băncii. Această facilitate 
nu este dedicată exclusiv inovării, ci poate fi utilizată 
şi în alte sectoare. În 2006, Consiliul guvernatorilor 
a aprobat creşterea provizionului de la 750 milioane 
EUR la 1 250 milioane EUR şi a stabilit, de asemenea, 
plafonul total pentru alocările viitoare de capital pen-
tru FFS la � 750 milioane EUR.

O parte din FFS va fi alocată unui nou sistem de 
împărţire a riscurilor consolidat prin participarea 
Comisiei Europene: Facilitatea de finanţare cu împăr-
ţirea riscurilor. Comisia contribuie cu o parte din 
fondurile disponibile, în baza celui de-al 7-lea Pro-
gram-cadru pentru cercetare, la constituirea provi-
zioanelor pentru riscul de credit. Începând din 2007, 
FFIR va facilita accesul la finanţarea prin împrumu-
turi pentru societăţile private şi organizaţiile publice, 
oferind produse financiare suplimentare, cum ar fi 
împrumuturi condiţionate sau subordonate, finan-

Sprijin pentru inovare
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ţare de tip „mezanin”, instrumente derivate, indirecte 
şi de finanţare prin participare la capital. Finanţarea 
cu împărţirea riscurilor este o resursă intensivă în 
ceea ce priveşte numărul personalului implicat, dar 
generează valoare adăugată, reprezentând instru-
mentul ideal pentru punerea în aplicare a Agendei 
Lisabona.

Rezultate cuantificate 

(în miliarde EUR)

2006 2005 2000-2006

Cercetare, dezvoltare şi inovare 6,7 6,2 2�,0

Educaţie/formare 1,9 2,� 11,1

Reţele de tehnologia informaţiei şi comunicării 1,� 1,9 9,9

Total Iniţiativa Inovare 2010 în UE 10,4 10,7 44,84

4 În această sumă sunt incluse şi 300 milioane EUR pentru laboratoarele CERN din Elveţia.
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Împrumuturile directe pentru proiecte de investi-
ţii de mediu au totalizat 10,9 miliarde EUR în 2006, 
reprezentând 24% din totalul împrumuturilor. Inves-
tiţiile de mediu pot fi, de asemenea, finanţate prin 
linii de credit. Dexia Crediop din Italia a obţinut o linie 
de credit de 50 milioane EUR dedicată exclusiv pro-
gramelor de mică anvergură de investiţii de mediu, 
în timp ce în Germania Helaba (Landesbank Hessen-
Thüringen) a primit o linie de credit de 151 milioane 
EUR, iar BayernLB o linie de credit de �00 milioane 
EUR pentru finanţarea proiectelor de mică anvergură 
de inovare, mediu şi asistenţă medicală.

Lupta împotriva schimbărilor climatice

Cu noi dovezi în 2006 privind ritmul şi gravitatea 
schimbărilor climatice, problemele legate de acestea 
au continuat să domine agenda de mediu. Având în 
vedere Protocolul de la Kyoto, care prevede reduce-
rea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 8% faţă de 
nivelul acestora din 1990, în perioada 2008-2012, s-a 
depus un efort extraordinar materializat în împrumu-
turi în valoare de 2,� miliarde EUR pentru investiţii în 
energie regenerabilă şi eficienţă energetică.

În Spania, spre exemplu, printr-un împrumut BEI 
de 70 milioane EUR a fost finanţată o investiţie în 
prima centrală de proporţii din Uniunea Europeană 
de generare a energiei termice solare comerciale, 
situată într-o vale largă la nord de Sierra Nevada, la 
aproximativ 60 km de Granada, un loc ideal datorită 
nivelului ridicat al radiaţiilor. Centrala electrică Anda-
sol va testa, de asemenea, un nou sistem de stocare 
a energiei termice la temperatură ridicată pentru a 
prelungi perioada zilnică de generare de electrici-
tate la peste 12 ore pe timp de iarnă şi până la 20 de 
ore pe timp de vară. Generatoarele de energie solară 
vor înlocui centralele termice care funcţionează prin 

Durabilitate ecologică

Activităţile BEI sub deviza durabilităţii ecologice cuprind toată gama problemelor de mediu, 
inclusiv  schimbările  climatice,  protecţia  naturii  şi  animalelor  sălbatice,  sănătatea,  resursele  
naturale şi gestionarea deşeurilor, precum şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul urban.

Mediu şi calitatea vieţii
Împrumuturi individuale în 2006

(milioane EUR) 

Total

Schimbări climatice 2 158,7

Mediu şi sănătate 2 ��4,5

Mediul urban 4 058,1

Natură, biodiversitate şi resurse naturale 47�,8

Resurse naturale şi gestionarea deşeurilor 624,4

Împrumuturi individuale totale 9 650,0

Mediu şi calitatea vieţii
Împrumuturi individuale 2002-2006: 52,9 mld. EUR
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arderea combustibilului fosil, contribuind astfel la 
combaterea schimbărilor climatice. Centrala se vrea 
a fi un model de urmat, un îndemn la utilizarea pe 
scară mai largă în UE a unei noi generaţii a tehnolo-
giei de concentrare a energiei solare. Împrumutul 
BEI a câştigat premiul pentru finanţări de proiecte 
pentru cea mai bună afacere a anului de finanţare a 
unui proiect de energie regenerabilă.

Între timp, sistemul european de comercializare a drep-
turilor de emisie (ETS – Emissions Trading Scheme) 

a continuat să se dezvolte. În conformitate cu ETS, 
aproximativ 12 000 unităţi industriale situate în Uni-
une trebuie să se încadreze în anumite limite în ceea 
ce priveşte emisiile de dioxid de carbon, având posi-
bilitatea de a cumpăra sau vinde permise pentru a-şi 
îndeplini obligaţiile legale în acest sens. BEI joacă un rol 
activ şi în dezvoltarea pieţei carbonului. Banca a creat 
şi cogestionează două fonduri pentru comercializarea 
creditelor de emisii, unul în parteneriat cu BERD şi celă-
lalt în parteneriat cu Banca Mondială, care au devenit 
funcţionale la sfârşitul anului 2006.

Amprenta BEI

Împrumuturile acordate de BEI au impact asupra 
calităţii vieţii, după cum banca, prin însăşi existenţa 
sa, exercită un impact în acest sens: birourile sale şi 
oamenii care lucrează în aceste birouri. Aceasta este 
amprenta ecologică a băncii.

BEI caută în permanenţă să crească eficienţa ecolo-
gică a clădirilor sale şi să îmbunătăţească modul de 
administrare a birourilor sale. Principalele zone de 
acţiune vizează creşterea eficienţei energetice, colec-
tarea şi reciclarea fluxurilor de deşeuri şi introducerea 
treptată a achiziţiilor responsabile faţă de mediu, ca 
parte a unui sistem integrat de management al mediului.

Noua clădire a băncii, care se construieşte lângă actualul sediu din Luxemburg, oferă ocazia inte-
grării preocupărilor legate de mediu încă de la început. Obiectivul constă în minimizarea impactu-
lui negativ asupra mediului, exercitat prin construirea şi funcţionarea clădirii de birouri, totodată 
promovând condiţiile care asigură confortul ocupanţilor clădirii. Efectele asupra mediului exerci-
tate de noile clădiri au fost avute în vedere încă din faza de proiect. Unul din aspecte a fost utiliza-
rea raţională a energiei; tehnologiile alese vor permite reducerea consumului de energie cu peste 
50% comparativ cu clădirile clasice de birouri.

Noua clădire a BEI, care ar trebui să fie gata la începutul anului 2008, este primul proiect de construc-
ţie din Europa care va fi certificat în conformitate cu metoda de evaluare a mediului elaborată de 
Building Research Establishment, care a acordat clădirii calificativul „foarte bine” pentru proiect.
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Fondul multilateral pentru comercializarea credi-
telor de emisie BERD-BEI (MCCF - Multilateral Car-
bon Credit Fund), cu un angajament în valoare de 
165 milioane EUR din partea a şase state membre şi 
şase societăţi energetice, ar trebui să crească în mod 
semnificativ generarea de credite de emisie în ţările 
din Europa Centrală până în Asia Centrală. Această 
regiune are un potenţial uriaş de reducere a emisii-
lor de gaze cu efect de seră în condiţii de eficienţă a 
costurilor prin creşterea eficienţei energetice, proces 
pe care BEI şi BERD sunt gata să-l finanţeze. Produsul 
secundar al investiţiei de acest tip îl constituie credi-

tele de emisie care pot fi comercializate, iar prin ade-
rarea la MCCF, ţările – care trebuie să fie acţionare la 
BERD sau BEI – şi societăţile pot cumpăra credite de 
emisie generate prin proiecte finanţate de oricare din 
aceste instituţii în regiunea în cauză. În acelaşi scop, 
Banca Mondială şi BEI au înfiinţat Fondul de Carbon 
pentru Europa (FCE) ca un instrument care dă posi-
bilitatea statelor membre UE să achiziţioneze credite 
de emisie şi ca o piaţă de desfacere a creditelor de 
emisie pentru proiectele pregătite şi finanţate de 
Banca Mondială sau BEI. FCE a fost lansat cu o primă 
tranşă de 50 milioane EUR.

Durabilitate ecologică

Mediul urban şi JESSICA

Protecţia mediului urban a devenit un obiectiv cheie pentru politicile europene. Factorii decizionali 
la nivel EU, naţional, regional şi local sunt din ce în ce mai conştienţi de consecinţele pungilor de 
sărăcie şi excluderii sociale asupra calităţii vieţii şi asupra performanţelor economice ale zonelor 
urbane. Strategia BEI în privinţa împrumuturilor reflectă politica UE şi promovează concentrarea 
urbană în detrimentul extinderii, reducând necesitatea dezvoltării resurselor limitate de la periferie. 
Concentrarea zonelor locuite din oraşe este mai eficientă şi din punct de vedere energetic, reducând 
necesitatea deplasării cu autovehiculele şi facilitând utilizarea transportului urban. BEI este, de ase-
menea, preocupată de bogata moştenire culturală şi arhitecturală a oraşelor mai vechi, considerată 
drept o resursă valoroasă pentru reînnoirea zonelor urbane. În 2006, BEI a împrumutat 4,1 miliarde 
EUR pentru reînnoirea urbană şi transportul urban în Uniunea Europeană.

Czestochowa, în nordul Sileziei din Polonia, este un oraş de dimensiuni modeste având în jur de 
 250 000 locuitori, dar este şi locul în care se 
găseşte Mănăstirea paulină Jasna Góra din 
secolul al al XIV -lea, unul din cele mai renu-
mite locuri de pelerinaj ale creştinătăţii, atră-
gând peste 4 milioane de vizitatori anual. 
Această situaţie conduce la o suprasolici-
tare a infrastructurii sale urbane. Vizitato-
rii sunt foarte importanţi pentru economia 
locală, motiv pentru care în anul 2006 a 
fost acordat un împrumut BEI în valoare de  
29 milioane EUR pentru modernizarea 
infrastructurii urbane şi a serviciilor locale.

Numeroase oraşe europene au planuri 
de dezvoltare urbană în care există zone 
aflate într-o vizibilă stare de decădere şi în 
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care generalizarea neajunsurilor în plan social şi economic necesită atenţie specială. În Franţa, spre 
exemplu, în 2006, BEI a devenit partener într-un program naţional de regenerare urbană şi socială 
în valoare de 500 milioane EUR, menit să sprijine investiţiile efectuate de autorităţile locale în 200 
de zone urbane sensibile de pe întreg cuprinsul ţării.

Investiţiile în transportul public urban durabil merg mână în mână cu reînnoirea urbană şi contribuie 
pozitiv la mediul urban prin promovarea unei conversii modale în detrimentul deplasării cu autotu-
rismul proprietate personală. În România, spre exemplu, BEI a acordat un împrumut de 63 milioane 
EUR pentru extinderea şi modernizarea metroului din Bucureşti. Împrumutul se adaugă altor împru-
muturi anterioare cu aceeaşi destinaţie, în valoare de 215 milioane EUR. În Valencia, Spania, banca 
a finanţat înlocuirea unei căi ferate suburbane vechi, deservită de trenuri diesel învechite, cu o linie 
nouă de metrou, urmând acelaşi traseu, dar având capacitate şi frecvenţă de circulaţie crescute.

Anul 2006 a cunoscut pregătirea JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in 
City Areas - Sprijin european comun pentru investiţii durabile în zonele urbane), o nouă iniţiativă 
politică a Comisiei Europene, sprijinită de BEI, în beneficiul reînnoirii urbane din zonele pentru care 
fondurile structurale UE (Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European) 
sunt disponibile în perioada bugetară 2007-2013. Vor mai contribui Banca de Dezvoltare a Consi-
liului Europei şi alte instituţii de finanţare internaţionale, putând participa şi bănci comerciale şi 
instituţii din sectorul privat.

Obiectivul iniţiativei JESSICA este de a da un avânt suplimentar reînnoirii urbane prin utilizarea de 
noi produse financiare. Această iniţiativă are în vedere utilizarea de plăţi intermediare din fondurile 
structurale pentru a investi în fondurile de dezvoltare urbană prin mecanisme financiare reciclabile 
şi recuperabile, în principal participare la capital, garanţii şi împrumuturi subordonate. Fondurile 
recuperate pot fi reinvestite în proiecte urbane şi sub formă de subvenţii. Trăsătura comună a fon-
durilor de dezvoltare urbană constă în caracterul comercial, întrucât acestea ar trebui să-şi recupe-
reze cel puţin investiţia şi în faptul că trebuie investite în proiecte generatoare de venituri în cadrul 
unor planuri de dezvoltare şi reînnoire urbană integrate bine definite. Statele membre au posibi-
litatea să desemneze BEI ca gestionar al fondului. În cazul în care procedează în acest mod, cofi-
nanţarea prin împrumuturi BEI ar fi mai uşoară, iar competenţa şi experienţa băncii în reînnoirea 
urbană ar fi la îndemână.

Avantajele JESSICA constau în faptul că această iniţiativă:

➾   va mobiliza resurse de împrumut suplimentare pentru parteneriate public-private şi alte  
proiecte pentru dezvoltarea urbană în regiuni;

➾   va beneficia de competenţele financiare şi de gestiune ale instituţiilor specializate, respectiv  
BEI şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;

➾   va crea stimulente mai puternice pentru punerea în aplicare a proiectelor combinând subven-
ţiile cu împrumuturile şi cu alte instrumente financiare;

➾   va asigura durabilitatea datorită caracterului revolving al contribuţiilor Fondului European 
pentru Dezvoltare Regională şi Fondului Social European la fondurile specializate în investiţii 
în dezvoltarea urbană.
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Unul din avantajele implicării BEI, BERD şi Băncii Mon-
diale în domeniul creditelor de emisie este accesul 
direct la portofoliile proprii de proiecte, multe din 
acestea cu potenţial în ceea ce priveşte generarea 
de credite. Cele trei institutuţii se află în relaţii stabile 
cu ţările gazdă şi entităţile care răspund de proiecte, 
relaţii construite de-a lungul anilor prin activităţile de 
sprijinire a proiectelor. Pentru a promova aceste ini-
ţiative, BEI poate oferi asistenţă tehnică plătită prin 
Facilitatea de asistenţă tehnică referitoare la schim-
bările climatice, special creată, care asigură finanţa-
rea proiectelor de investiţii generatoare de credite 
de emisie. Această facilitate a devenit complet ope-
raţională în 2006. 

Proiecte privind apa

Gestionarea resurselor de apă constituie un ele-
ment central al politicilor UE de mediu, regionale 
şi de dezvoltare. În ultimul deceniu, forţa motrice 
a investiţiilor în UE a fost înăsprirea normelor de 
mediu, în special în directivele UE cu privire la 
colectarea şi tratarea apelor reziduale urbane, cali-
tatea apei potabile şi a apei de baie. Pe viitor mobi-
lul cheie îl va constitui Directiva cadru privind apa, 
care promovează gestionarea durabilă a resurselor 
prin planurile integrate de management al bazinu-
lui hidrografic. Obiectivul constă în atingerea până 
în 2015 a unei stări ecologice bune pentru toate 
corpurile de apă din UE.

Majoritatea proiectelor finanţate vizează moderni-
zarea şi extinderea reţelelor existente de distribuţie, 
colectare şi tratare ca o componentă a programelor 
de investiţii de anvergură la scară naţională, regi-
onală sau locală. Astfel, Águas de Portugal a obţi-
nut 420 milioane EUR în 2006 pentru investiţii în 
concesionări de utilităţi publice regionale pentru 
alimentarea cu apă în cantităţi mari şi colectarea 
şi tratarea apelor reziduale pe întreg teritoriul Por-
tugaliei. De aceste investiţii vor beneficia în jur de 
cinci milioane de rezidenţi din toată Portugalia, adică 
aproximativ jumătate din populaţia ţării. Obiectivul 

central constă în reducerea riscurilor pentru sănăta-
tea publică prin îmbunătăţirea calităţii resurselor de 
apă din regiuni, respectiv ape freatice, râuri şi ape 
de coastă, dar şi reducerea costurilor de alimentare 
cu apă potabilă şi creşterea potenţialului apelor de 
suprafaţă ca locuri de agrement. 

Numai proiecte viabile din punct de vedere 
ecologic

Ca instituţie europeană, BEI îşi asumă responsabili-
tatea finanţării în Europa numai a proiectelor care 
respectă politicile, principiile şi normele de mediu 
UE. În statele membre şi în ţările candidate, BEI veri-
fică respectarea legislaţiei UE aplicabile şi a legisla-
ţiei naţionale de mediu, în special a Directivei UE 
privind evaluarea impactului asupra mediului  (EIA 
- Environmental Impact Assessment) şi a directivelor 
UE  privind poluarea industrială, gestionarea apelor 
şi deşeurilor, poluarea aerului şi solului, securitatea şi 
sănătatea la locul de muncă şi protecţia naturii.

Şi în afara Europei banca încurajează cele mai înalte 
standarde, ţinând cont de specificul local, de la caz 
la caz. În unele situaţii, normele de mediu UE se 
dovedesc a fi prea dificil de aplicat în totalitatea lor 
din motive de ordin financiar sau de gestiune, dar 
aplicarea lor trebuie prevăzută ca obiectiv de atins 
pe viitor. 

Banca a susţinut public această politică printr-o 
declaraţie cu ocazia lansării „Principiilor europene 
pentru mediu” (EPE - European Principles for the 
Environment) în 2006. Susţinând modul de abordare 
a problemelor de mediu de către UE, EPE reprezintă 
o confirmare publică a reputaţiei de care se bucură 
BEI în domeniul managementului de mediu. EPE au 
fost adoptate de încă patru instituţii financiare mul-
tilaterale: Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, 
BERD, Banca Nordică de Investiţii (NIB – Nordic Inves-
tment Bank) şi Societatea Nordică de Finanţare pen-
tru Mediu. Astfel, EPE, puternic susţinute de Comisia 
Europeană, vizează armonizarea modurilor de abor-
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dare de către instituţii a problemelor de mediu, dar 
şi asigurarea unui mecanism unitar şi vizibil de cola-
borare cu promotorii proiectelor în rezolvarea pro-
blemelor de mediu.

Evaluare socială 

Definiţia clasică a termenului „mediu” în concepţia 
BEI include o serie de aspecte de ordin social. Aceste 
aspecte au fost avute în vedere în mod sistematic în 
2006, evaluarea socială devenind treptat un dome-
niu cheie de interes, în special în cazul proiectelor 
din afara Uniunii Europene.

În scopul diminuării problemelor sociale, banca res-
pectă regulile de bună practică existente, elaborate 
de instituţiile financiare internaţionale, pentru evalu-
area socială în ţările în curs de dezvoltare. Modul de 
abordare al băncii se bazează pe identificarea influ-
enţelor sociale potenţial nefavorabile şi a măsurilor 
asociate de diminuare şi de compensare a acestora. 
Analiza investiţiei include de regulă examinarea ori-
căror efecte semnificative asupra distribuţiei venitu-
lui şi a impactului probabil asupra reducerii sărăciei. 
Analiza investiţiei cuprinde şi o evaluare a normelor 
de muncă, a securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, a 
aspectelor legate de strămutare, a impactului asupra 
populaţiei indigene şi asupra moştenirii culturale. Se 
are în vedere participarea şi consultarea părţilor inte-
resate, precum şi examinarea altor aspecte legate de 
guvernare. În acest fel se obţine o imagine completă 
a şanselor sociale pe care le pot crea proiectele finan-
ţate de BEI pentru comunităţile locale şi pentru soci-
etăţile din care fac parte aceste comunităţi.

Din 2006, activităţile BEI în sprijinul unui mediu dura-
bil sunt prezentate pe larg în Raportul anual privind 
responsabilitatea băncii, raport care este pus la dis-
poziţia celor interesaţi.
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Dezvoltarea reţelelor transeuropene (RTE) consti-
tuie un element cheie pentru crearea pieţei interne 
şi întărirea coeziunii economice şi sociale. BEI este 
principalul furnizor de împrumuturi pe termen lung 
pentru infrastructură din UE, iar finanţarea reţelelor 
infrastructurii de transport transeuropean este una 
din activităţile de bază ale băncii.

Reţelele transeuropene au devenit un obiectiv prio-
ritar al UE în 199�, de atunci banca sprijinindu-le cu 
împrumuturi în valoare totală de 77 miliarde EUR. 

Reţelele transeuropene, împreună cu cercetarea, 
dezvoltarea şi inovarea sunt, de asemenea, obiective 
centrale ale Acţiunii Europene pentru Creştere din 
200�. Ca o componentă a acestei iniţiative, menită 
să consolideze potenţialul de creştere a Europei pe 
termen lung, au fost identificate �0 de proiecte de 
transport prioritare, 21 dintre acestea fiind sprijinite 
în prezent de BEI. Banca s-a angajat, de asemenea, 
să acorde împrumuturi în valoare de 75 miliarde EUR 
pentru RTE în perioada 2004-201�.

Reţelele transeuropene în 2006

În 2006, finanţarea BEI pentru reţelele transeuropene 
de transport din UE-25 s-a ridicat la 7,� miliarde EUR, 
din care �,2 miliarde EUR (4�%) pentru proiecte ruti-
ere, 2,8 miliarde EUR (�8%) pentru căi ferate, trans-
portul feroviar fiind considerat prioritar în sectorul 
transporturilor de către UE şi BEI, iar restul sumei 
pentru porturi şi aeroporturi.

Spania şi Portugalia s-au aflat în centrul atenţiei băncii 
în ceea ce priveşte împrumuturile acordate de aceasta 
pentru reţelele transeuropene. În 2006, împrumutu-
rile pentru reţelele transeuropene din aceste ţări s-au 
ridicat la �,171 miliarde EUR, din care 2,9 miliarde EUR 
numai în Spania, 1,1 miliarde EUR fiind alocate pen-
tru reţelele transeuropene prioritare. În Spania a fost 
sprijinită construcţia liniilor feroviare de mare viteză 
Madrid-Barcelona-Figueres şi Córdoba-Málaga, iar în 
Portugalia Linha do Norte. În regiunea bască, banca a 
finanţat modernizarea infrastructurii rutiere.
  

În Polonia, banca a acordat împrumuturi de �00 mili-
oane EUR pentru construcţia sau reabilitarea unor 

5  Această secţiune se ocupă de reţelele 
transeuropene din sectorul transportu-
rilor. Reţelele transeuropene din sectorul 
energetic sunt tratate în secţiunea referi-
toare la „Energie durabilă, competitivă 
şi sigură”, devenită în 2006 ea însăşi un 
obiectiv al politicii BEI.

Sectorul  energetic  şi  cel  al  transporturilor  sunt  adesea  numite  arterele  societăţii  industriale 
moderne,  funcţionarea eficientă a acestora  fiind vitală pentru sănătatea şi vigoarea Europei. 
Energia  şi  transporturile  sunt  în  relaţie  de  dependenţă  reciprocă,  întrucât  transporturile  au 
nevoie de energie,  iar aprovizionarea cu energie se bazează în mare măsură pe legăturile de 
transport5.

Reţele transeuropene 
2002-2006 : 36 mld. EUR
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tronsoane de pe trei autostrăzi în partea de vest a 
ţării, pentru a îmbunătăţi legăturile şi accesibilitatea 
spre alte ţări membre UE: un tronson din autostrada 
A1, care leagă Katowice şi suburbiile acesteia de gra-
niţa cehă; un tronson din autostrada A4 care leagă 
zona Katowice de graniţa germană şi un tronson din 
autostrada A6 în apropiere de Szczecin făcând legă-
tura cu graniţa germană şi mai departe cu Berlin.

În Franţa, BEI a participat la o serie de investiţii în 
trenuri de mare viteză: TGV Atlantique, TGV Nord 
Europe, TGV Méditerranée şi TGV Est. În 2006, banca 
a sprijinit construcţia primei secţiuni din ramura 
de est a unei noi linii feroviare de mare viteză, LGV 
Rhin-Rhône, între Dijon şi graniţa germană. Noua 
linie umple un gol dintr-un proiect prioritar RTE din 
domeniul transportului feroviar, menit să îmbună-
tăţească traficul feroviar pe axa Lyon/Geneva-Duis-
burg-Anvers/Rotterdam. Întrucât prima secţiune a 
proiectului se intersectează cu o regiune care bene-
ficiază de ajutor prin fonduri structurale şi îmbună-
tăţeşte accesibilitatea la această regiune, proiectul 
va avea un impact pozitiv şi asupra dezvoltării regi-
onale. O caracteristică remarcabilă a împrumutului, 
evidenţiind valoarea adăugată financiară BEI, este 
faptul că împrumutul în valoare de 150 milioane EUR 
a fost acordat pe 50 de ani. 

În 2006, aeroporturile, centrele de control pentru 
traficul aerian şi porturile integrate în reţelele tran-
seuropene au fost finanţate în Austria, Italia, Olanda, 
Germania, Spania şi Grecia cu o sumă totală de  
1,� miliarde EUR.

7�8 milioane EUR au fost mobilizate pentru proiecte 
pe rute de transport majore din ţări învecinate. Banca 
a împrumutat 210 milioane EUR pentru construirea 
tronsonului final al autostrăzii Rijeka-Zagreb din 
Croaţia, de-a lungul coridorului paneuropean de la 
graniţa ungară via Croaţia până la graniţa slovenă. 
Suma de 112 milioane EUR a fost acordată Norve-
giei pentru construirea unui tronson cu patru benzi 
din autostrada E-18, care este o continuare a Triun-
ghiului Nordic, un proiect prioritar RTE-T care leagă 
Norvegia, Suedia, Finlanda şi Danemarca între ele şi 
de restul Uniunii.

Finanţare şi competenţă

O evaluare ex post a împrumuturilor BEI pentru  
RTE6, efectuată de divizia independentă a băncii, 
Evaluarea operaţiunilor, şi publicată în 2006, con-
chidea că punctul forte al băncii rezidă în rolul său 
de a asigura resursele financiare necesare, adesea în 
cantităţi foarte mari, în funcţie de necesităţile celui 
care se împrumută, cu dobânzi şi în condiţii compe-
titive. Este vorba, însă şi de o importantă contribuţie 
nefinanciară. BEI are experienţă şi cunoştinţe specia-
lizate, iar participarea sa încă din faza iniţială de struc-
turare a proiectelor permite încheierea în timp util a 
unui acord privind participanţii la proiect, structura 
proiectului şi aspectele financiare.

BEI joacă un rol important în creşterea investiţiilor 
private în RTE, făcând parte din parteneriate public-
private de la sfârşitul anilor ‘80 când s-au constituit 
primele PPP-uri în Regatul Unit. BEI este unul din 
cei mai mari finanţatori de PPP, cu un portofoliu 
de împrumuturi în peste 100 de PPP-uri, totalizând 
aproximativ 20 miliarde EUR. La cererea autorităţilor 
austriece, BEI a participat în 2006 la primul proiect 

6  „Evaluarea proiectelor RTE transfron-
taliere” este disponibilă pe pagina de 
Internet a BEI la www.eib.org
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PPP pentru o autostradă austriacă (de asemenea 
un proiect RTE). Banca a împrumutat �50 milioane 
EUR pentru proiectarea, construirea şi exploatarea 
la nord-est de Viena a tronsonului sudic al A5, auto-
strada de nord, a tronsoanelor autostrăzii din peri-
metrul situat la nord de Viena, precum şi a autostrăzii 
de centură. Investiţia vizează extinderea RTE priori-
tare Gdansk-Katowice-Zilina/Brno-Viena. Proiectul 
se acordă ca o concesiune bazată pe redevenţe de 
disponibilitate şi taxe virtuale pe o perioadă de �� de 
ani. Participarea BEI în acest exemplar proiect PPP a 
îmbunătăţit semnificativ termenii şi condiţiile pen-
tru debitor, ceea ce înseamnă şi costuri mai reduse 
pentru sectorul public.

Având în vedere riscul de credit inerent în cazul unor 
reţele transeuropene de transport, BEI se poate folosi 
de Facilitatea de Finanţare Structurată (FFS), care îi 
permite să acorde împrumuturi şi pentru proiecte 
situate sub categoria investiţie. Începând din 2007 
va exista un sistem de garanţie de împrumut pentru 
RTE, finanţat din rezerve FFS şi din fonduri bugetare 
UE, care se va aplica şi în cazul creditelor stand-by 
pentru a compensa perioadele cu venituri mai mici 
din trafic în perioada de început. Mai mult, se pre-
supune că asistenţa tehnică acordată prin JASPERS7  
va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării 
şi punerii în funcţiune a reţelelor transeuropene de 
transport.

7  Vezi secţiunea referitoare la „Dezvolta-
re echilibrată pe tot cuprinsul Uniunii 
Europene”
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Linii de credit: modalitatea prin care BEI 
ajunge la IMM-uri
 
Modalitatea aleasă de BEI pentru a sprijini întreprin-
derile mici şi mijlocii constă în punerea la dispozi-
ţia băncilor intermediare a unor fonduri atractive 
pe care acestea le pot apoi utiliza pentru finanţarea 
investiţiilor IMM. Aceste linii de credit reprezintă un 
instrument de finanţare esenţial pentru BEI, pentru 
intermediari şi pentru IMM-urile beneficiare. Spi-
ritul de iniţiativă al BEI şi cunoştinţele specializate 
ale băncilor intermediare şi ale instituţiilor financi-
are privind piaţa locală formează o combinaţie de 
puncte forte care facilitează accesul întreprinderilor 
mici la finanţare. Fără liniile de credit deschise pen-
tru intermediari, banca nu ar finanţa decât proiecte 
mari. Sumele împrumutate de IMM-uri variază consi-
derabil, dar suma maximă care se poate acorda prin 
liniile de credit este de 12,5 milioane EUR pentru o 
singură investiţie. 

În 2006 au fost contractate 107 noi linii de credit BEI 
în Uniunea Europeană, prin 118 intermediari. În total, 
se estimează că �0 000 de IMM-uri au beneficiat de 
finanţare BEI. Au fost deschise 75 linii de credit pen-
tru IMM-uri pe tot cuprinsul Uniunii Europene, tota-
lizând 6 miliarde EUR.

Ca şi în cazul împrumuturilor directe de la BEI, finan-
ţarea BEI prin linii de credit poate înregistra o creştere 
prin atragerea altor surse de finanţare. În 2006, o linie 
de credit în valoare de aproape 100 milioane EUR 
deschisă pentru Société Régionale d’Investissement 
din Bruxelles, societatea de investiţii regionale pen-
tru regiunea Bruxelles, a fost special structurată în 

acest scop. Fondurile BEI vor fi utilizate pentru cofi-
nanţarea IMM-urilor în scopul sprijinirii investiţiilor 
din sectorul industrial şi cel al serviciilor, inclusiv a 
investiţiilor în energie, protecţia mediului, educaţie 
şi sănătate. Selectarea investiţiilor din IMM-uri se va 
face pe baza propunerilor trimise la societatea de 
investiţii de un grup de bănci comerciale cu bună 
reputaţie, care vor cofinanţa din fonduri proprii, cu 
împărţirea riscurilor.

Accesul IMM-urilor la finanţare creşte şi prin diversi-
ficarea intermediarilor. Cu cât este mai mare numă-
rul intermediarilor care folosesc fonduri BEI pe orice 
piaţă, cu atât mai puternică este competiţia pentru 
clienţii IMM şi cu atât mai avantajoşi vor fi termenii 
şi condiţiile de împrumut pentru IMM-uri. În Repu-
blica Cehă, spre exemplu, Komerčni Banka a fost 
adăugată ca intermediar nou. Komerčni Banka este 
una din băncile comerciale cehe de renume având 
cunoştinţe bogate despre piaţa locală, în special 
datorită reţelei sale puternice de filiale. Cu o linie de 
credit în valoare de �7,5 milioane EUR de la BEI în 
2006, aceasta a devenit al zecelea intermediar din 
Republica Cehă.

Liniile de credit ale BEI pot fi, de asemenea, direc-
ţionate spre segmente specifice, bine definite, de 
IMM-uri. În Germania, spre exemplu, prima linie de 
credit complet specializată pentru investiţii medii 
în cercetare, dezvoltare şi inovare a fost deschisă 
la Deutsche Bank în 2006. Fonduri BEI în valoare de 
100 milioane EUR vor fi mobilizate pentru investiţii 
în cercetare, dezvoltare şi inovare (costul proiectu-
lui este de maxim 25 milioane EUR, din care jumă-
tate urmează a se finanţa din fonduri BEI) efectuate 
de IMM-uri mai mari, precum şi de alte societăţi pri-

Sprijin pentru întreprinderile  
mici şi mijlocii

BEI şi Fondul European de Investiţii îşi îmbină competenţa şi experienţa pentru a sprijini IMM-
urile din Uniunea Europeană. Împreună, instrumentele lor de finanţare garantează că Grupul 
BEI are capacitatea de a finanţa cea mai mare diversitate de investiţii în IMM-uri. Liniile de cre-
dit deschise recent de BEI şi investiţiile FEI în capital de risc, împreună cu garanţiile pentru IMM-
uri, au totalizat 8,6 miliarde EUR în 2006, un număr de 209 000 IMM-uri beneficiind de sprijin 
din partea BEI sau FEI.
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vate sau entităţi public-private, de tipul consorţiilor 
de cercetare.

Linia de credit de la Deutsche Bank vizează limita 
superioară a investiţiilor IMM din punctul de vedere 
al volumului. Alte linii de credit vizează limita infe-
rioară, respectiv investiţii efectuate de întreprin-
deri mici şi microîntreprinderi cu mai puţin de zece 
angajaţi. În Polonia, spre exemplu, BEI a furnizat  
50 milioane EUR societăţii Raiffeisen Leasing Polska 
pentru a finanţa investiţii între 10 000 şi 250 000 EUR. 
Fondurile vor fi utilizate pentru a finanţa proiecte din 
industrie, în principal pentru achiziţia de mijloace de 
transport, servicii sau turism. Tranzacţia financiară 
este structurată în manieră inovatoare ca o achizi-
ţie de valori mobiliare garantate cu active care sunt 
susţinute prin creanţe din contracte de leasing de 
la Raiffeisen Leasing Polska, o societate de leasing 
poloneză cu reputaţie şi membră a Raiffeisen Inter-
national Group. Această structură permite BEI să 
participe la finanţarea IMM-urilor prin alte mijloace 
decât liniile de credit. Fondul European de Investi-
ţii participă, de asemenea, în calitate de garant al 
tranzacţiei.

FEI

Fondul European de Investiţii este singurul orga-
nism din Uniunea Europeană specializat pe finanţa-
rea IMM-urilor. BEI este acţionarul majoritar la fond, 
deţinând 61,2% din acţiuni, alături de Comisia Euro-
peană (care deţine �0%) şi instituţii financiare din 
16 ţări (care deţin restul de 8.8%). Activităţile FEI se 
axează pe capital de risc, garanţii şi produse asociate. 
FEI a sprijinit 18� 000 IMM-uri în 2006, aproximativ o 
treime dintre acestea fiind microîntreprinderi cu mai 
puţin de zece angajaţi.

FEI acţionează ca un fond al fondurilor investind 
în capital de risc, cu precădere în fonduri destinate 
IMM-urilor aflate la început de drum, angajate în 
dezvoltarea tehnologiilor de vârf. De asemenea, 
oferă instituţiilor financiare garanţii pentru IMM-uri şi 
microcredite. La fel ca şi în cazul sprijinului BEI pentru 
IMM-uri, sprijinul FEI se asigură tot prin intermediari 
financiari, partenerii fondului fiind fonduri cu capital 
de risc şi bănci. FEI utilizează propriile resurse, care 
la sfârşitul anului 2006 s-au ridicat la 694 milioane 

JEREMIE

2006 este anul în care s-a născut JEREMIE, iniţiativa privind resursele europene comune pentru microîn-
treprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii, o altă facilitate pentru IMM-uri, care îmbogăţeşte gama produ-
selor financiare ale Grupului BEI.

JEREMIE este iniţiativa conjugată a Comisiei Europene şi Grupului BEI, menită să ofere statelor membre  
UE posibilitatea de a utiliza o parte din fondurile structurale care li s-au alocat în perioada bugetară  
2007-2013 pentru crearea unui fond revolving, gestionat de un intermediar, în scopul facilitării accesului 
la finanţare pentru întreprinderile mici, inclusiv pentru înfiinţare, şi acordării de microcredite în zonele de 
dezvoltare regională printr-un pachet personalizat de produse financiare. La FEI a fost creată o echipă spe-
cializată JEREMIE. În parteneriat cu autorităţile din statele membre, aceşti specialişti evaluează în prezent 
– până la sfârşitul anului 2007 – valoarea adăugată pe care JEREMIE o poate crea în fiecare caz în parte. 
În 2006 s-au semnat memorandumuri sau scrisori de înţelegere cu Republica Slovacă, Grecia, România şi 
Portugalia, în timp ce negocierile cu mai multe state membre se află într-un stadiu avansat.

JEREMIE reprezintă un punct de plecare inovator pentru finanţarea IMM-urilor, determinând atât  
creşterea semnificativă a efectelor fondurilor structurale, cât şi crearea unei facilităţi revolving printr-un 
fond de tip holding. JEREMIE creează noi şanse şi reprezintă renunţarea la modalitatea de finanţare prin 
fondurile structurale bazată anterior exclusiv pe subvenţii.
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EUR, şi fonduri încredinţate FEI de către acţionarii 
săi sau de terţi.

În 2006, FEI a semnat angajamente de capital de 
risc în valoare de 688 milioane EUR , angajamentele 
sale totale privind capitalul de risc ridicându-se la  
�,8 miliarde EUR la sfârşitul anului. Cu investiţii în  
244 fonduri, FEI este un jucător de bază pe piaţa 
europeană a capitalului de risc. Acest lucru se dato-
rează nu numai anvergurii şi tipului investiţiilor sale, 
dar şi rolului său de catalizator. Dobândind partici-
pări minoritare, dar lăsându-şi „pecetea calităţii” FEI 
pe aceste fonduri, FEI încurajează angajamente de 
la o largă diversitate de investitori, cu precădere 
din sectorul privat. În 2006, fondul a continuat să-şi 
extindă strategia privind împrumuturile dincolo de 
fondurile asociate începutului de drum în activita-
tea întreprinderilor, adăugând fondurile de dezvol-
tare intermediară şi fondurile vizând dezvoltarea 
avansată a întreprinderilor, precum şi investiţiile în 
transferul de tehnologie, în scopul facilitării comer-
cializării cercetării. În plus, anul 2006 a cunoscut 
primul exemplu de investiţie FEI într-un eco-fond 
pur, Environmental Technologies Fund (Fondul 
tehnologiilor de mediu), utilizând resursele Comi-
siei Europene.

Operaţiunile de garantare FEI s-au ridicat la 2 mili-
arde EUR în 2006, cu un portofoliu total al garanţii-
lor în valoare de 11,1 miliarde EUR la sfârşitul anului, 
cuprinzând 188 tranzacţii. FEI oferă două linii de pro-
duse principale în ce priveşte activitatea sa de garan-
tare pentru IMM-uri: asigurarea de credit şi relansarea 
creditului (securitizare).

Asigurarea de credit oferită de FEI înseamnă garan-
tarea sau contra-garantarea în relaţie cu portofoliul 
unui partener care oferă împrumuturi pentru IMM-
uri, microcredite sau leasing, fondul preluând până 
la 50% din riscul de credit pentru fiecare împrumut 
individual sau leasing din portofoliu. Scopul acestui 
mod de acţiune este de a reduce necesarul de capi-
tal pentru partener, creând astfel posibilitatea extin-
derii creditelor pentru IMM-uri. Partenerii sunt bănci, 
societăţi de leasing, instituţii de garantare şi fonduri 

de investiţii generale. FEI îşi desfăşoară activitatea în 
parte cu finanţare de la Comisia Europeană pe bază 
de mandat, în parte cu fonduri proprii.

FEI sprijină, de asemenea, securitizarea împrumu-
turilor pentru IMM-uri şi a contractelor de leasing 
preluate şi grupate de instituţii financiare, în scopul 
vânzării pe pieţele de capital. În 2006 s-au încheiat în 
jur de 20 de operaţiuni noi de relansare a creditului, 
între acestea prima securitizare cu mai mulţi cedenţi 
(cedentul fiind banca ce se ocupă de gruparea acti-
velor IMM) din mai multe ţări, în care au fost implicaţi 
KfW şi Raiffeisenbank din Republica Cehă şi Raiffe-
isenbank Polska din Polonia. În paranteză fie spus, 
o parte din active a fost achiziţionată de BEI (vezi, 
în secţiunea anterioară, finanţarea de către bancă a 
Raiffeisen Leasing Polska în activitatea acesteia de 
sprijinire a IMM-urilor şi microcreditare). FEI asigură 
valoare adăugată folosindu-se de ratingul său AAA 
pentru a creşte garanţiile în favoarea IMM-urilor şi 
pentru tranzacţii mai eficiente în cadrul procesului 
de securitizare.

Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii

8  Activităţile FEI sunt cuantificate separat, 
nefiind incluse în calculul volumului 
împrumuturilor BEI.
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9  Vezi secţiunea referitoare la „Durabilitate 
ecologică”

De la şocurile petroliere din anii ‘70 şi consecinţele 
acestora, problemele energetice nu au mai fost atât 
de stringente precum sunt la ora actuală în Europa. 
Cele trei aspecte esenţiale pentru UE şi BEI sunt dura-
bilitatea, competitivitatea şi siguranţa aprovizionării cu 
energie. Durabilitatea se referă la utilizarea de resurse 
finite neregenerabile şi la impactul cumulativ asupra 
mediului, în special prin emisiile de CO2. Competitivi-
tatea este un element cheie pentru dezvoltarea econo-
mică a Uniunii Europene, dat fiind rolul central pe care 
îl joacă energia în toate sectoarele economiei. În fine, 
securitatea reflectă dependenţa tot mai mare a Euro-
pei de resursele externe, la care se adaugă prezenţa a 
numeroşi factori de risc la nivel internaţional. 

Împrumuturile BEI vizează cinci elemente din sectorul 
energetic: energie regenerabilă; eficienţă energetică; 
cercetare, dezvoltare şi inovare în domeniul energetic; 
securitatea şi diversificarea resurselor interne (inclusiv 
reţele energetice transeuropene); şi securitatea apro-
vizionării cu energie din afara UE şi dezvoltarea eco-
nomică. Începând din 2007, împrumuturile legate de 
energie în interiorul şi în afara UE se ridică la aproxi-
mativ 4 miliarde EUR anual. Din această sumă totală, 
600-800 milioane EUR sunt prevăzute pentru proiecte 
în domeniul energiei regenerabile, în timp ce jumătate 
din împrumuturile băncii pentru generarea de electri-
citate prin metode noi trebuie asociată cu tehnologiile 
privind energia regenerabilă.

Energie regenerabilă

În 2006, împrumuturile pentru proiectele de ener-
gie regenerabilă s-au ridicat la 524 milioane EUR 
(obiectivul pentru 2007: minimum 600-800 mili-

oane EUR), reprezentând �1% din împrumutu-
rile băncii pentru generarea de electricitate. În 
perioada de cinci ani cuprinsă între 2002 şi 2006, 
împrumuturile au totalizat 2,2 miliarde EUR sau, în 
medie, �5% din împrumuturile pentru producerea 
de electricitate.

În Spania, banca a împrumutat în 2006, cu 450 mili-
oane EUR, Iberdrola, lider mondial pe piaţa ener-
giei eoliene. Acest împrumut, cel mai mare acordat 
vreodată de BEI pentru energie regenerabilă, viza 
dezvoltarea a �1 centrale eoliene şi două minihi-
drocentrale.

Urmând tendinţele investiţiilor, în ultimii ani cea 
mai mare parte a finanţărilor în domeniul ener-
giei regenerabile a fost direcţionată spre ener-
gia eoliană. Totuşi, se are în vedere diversificarea 
portofoliului BEI în domeniul energiei regenera-
bile, în favoarea surselor de energie regenerabilă 
mai puţin dezvoltate, de tipul energiei solare şi în 
special a biocarburanţilor, precum şi a noilor teh-
nologii de producere a energiei regenerabile cu 
perspective economice optimiste pe termen lung. 
Împrumutul de 70 milioane EUR acordat de bancă 
pentru Andasol9 din Spania, pentru prima centrală 
de producere a energiei termice solare la scară 
comercială din Uniunea Europeană, reprezintă un 
punct de plecare în această direcţie.

Eficienţă energetică

BEI îşi propune să acorde mai multă atenţie proble-
melor legate de eficienţa energetică în toate sectoa-
rele economice (industrie, transporturi, construcţia 

Energie durabilă,  
competitivă şi sigură

Concentrându-şi întreaga atenţie asupra resurselor energetice ale Europei, BEI a decis în 2006 
să-şi unească acţiunile desfăşurate în sectorul energetic, conferind energiei statutul de obiectiv 
strategic prioritar. Din acest moment energia durabilă, competitivă şi sigură a devenit unul din 
cele şase obiective centrale strategice ale băncii în cadrul UE. 
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de locuinţe, servicii, etc.). În 2006, banca a acordat 
împrumuturi în valoare de �17 milioane EUR pen-
tru investiţii vizând eficienţa energetică în Uniunea 
Europeană. Cogenerarea sau producţia simultană de 
energie termică şi electrică, precum şi reţelele de ter-
moficare, constituie o prioritate pentru bancă. Inves-
tiţia pe scară largă pentru economia de energie este 
posibilă şi oportună, în special în statele membre care 
au aderat la UE în 2004 şi în statele membre noi Bul-
garia şi România, precum şi în ţările învecinate.
 

În Italia, banca a acordat un împrumut în valoare 
de 120 milioane pentru IRIDE, autoritatea de regle-
mentare pentru electricitate şi gaz, în scopul moder-
nizării capacităţii de producţie de electricitate şi 
instalării de echipamente electronice de măsurare 
la distanţă în reţeaua de distribuţie de electricitate 
din Torino. Scopul investiţiei constă în creşterea efi-
cienţei energetice şi utilizarea raţională a energiei, 
precum şi satisfacerea cererii interne de electricitate 
în condiţii de eficienţă a costurilor şi într-un mod 
acceptabil din punctul de vedere al impactului asu-
pra mediului. Tehnologia mai veche de producere 
a energiei termice pe bază de păcură va fi înlocuită 
cu o tehnologie mai curată, modernă, eficientă din 
punctul de vedere al energiei, în ciclu combinat pe 
bază de gaz pentru producerea de electricitate şi 
căldură care să satisfacă cerinţele de termoficare. 
Instalarea de contoare digitale încurajează mana-
gementul cererii de energie şi o administrare mai 
eficientă a încărcării sistemului, ambele activităţi 
contribuind la economia de energie şi la utilizarea 
mai raţională a acesteia.

Cercetare, dezvoltare şi inovare în sectorul 
energetic

Finanţarea de către BEI a investiţiilor în domeniul 
cercetării, dezvoltării şi inovării în sectorul ener-
getic reprezintă un element important în sprijini-
rea activităţii de inovare de către bancă10. Exemple 
edificatoare în acest sens sunt împrumuturile din 
Germania pentru un important program de inves-
tiţii în cercetare, dezvoltare şi inovare în domeniul 
reducerii emisiilor şi al siguranţei, precum şi pentru 
realizarea unui vehicul de pasageri pe bază de hidro-
gen. În contextul cercetării, dezvoltării şi inovării în 
domeniul energetic, banca urmăreşte îndeaproape 
activităţile desfăşurate pe platformele tehnologice 
europene, cum ar fi cele privind hidrogenul, pilele 
de combustie, sistemele fotovoltaice şi energia ter-
mică solară. 

Reţele transeuropene de energie

Proiectele privind reţelele transeuropene de ener-
gie necesită o perioadă lungă de realizare, iar ritmul 
investiţiilor – şi al finanţării – este inevitabil fluc-
tuant. Împrumuturile BEI pentru reţelele transeu-
ropene de energie au totalizat �21 milioane EUR 
în 2006, o sumă relativ mică în comparaţie cu anii 
anteriori. Împrumuturile au fost acordate pentru 
proiecte de gaz şi electricitate din Irlanda, Regatul 
Unit şi Grecia.

�6

Energie durabilă, competitivă şi sigură

10  Vezi secţiunea referitoare la „Sprijin 
pentru inovare”  
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Energie durabilă, competitivă şi sigură

11 Vezi secţiunea referitoare la „Vecinii de la sud şi est”. 

Unul din cele două proiecte finanţate în Grecia este o 
reţea transeuropeană prioritară de energie şi vizează 
construcţia şi exploatarea unui gazoduct cu lungi-
mea de 85 kilometri, care leagă sistemele naţionale 
de gaz grec şi turc, între Komotini din Grecia şi graniţa 
greco-turcă. Scopul acestui proiect este importul de 
gaze de către Grecia din resursele existente în Marea 
Caspică şi Orientul Mijlociu, prin Turcia, pentru sati-
sfacerea cererii crescânde şi pentru creşterea secu-
rităţii alimentării cu gaz. Gazoductul asigură, însă, 
şi capacitatea pentru potenţiala tranzitare în viitor 
spre piaţa europeană, prin racordări la gazoductele 
din Italia şi Balcani.

Securitatea aprovizionării cu energie din 
afara UE şi dezvoltarea economică

În afara Uniunii Europene, BEI susţine obiectivul UE 
de creare a unei comunităţi paneuropene a energiei 
cu ţările vecine şi, inclusiv în ţările partenere, inves-
tiţii care îmbunătăţesc securitatea aprovizionării cu 
energie a Uniunii. De asemenea, banca dezvoltă o 
serie de proiecte în domeniul schimbărilor climatice 
şi contribuie la îmbunătăţirea accesului populaţiei, 
în special al celor mai sărace segmente, la sursele 
moderne de energie.

În 2006, BEI a acordat împrumuturi în valoare de 
aproximativ 1 miliard EUR pentru investiţii în sec-
torul energetic din afara UE, din care 594 milioane 
EUR în zona mediteraneană. Ţările partenere medi-
teraneene11 se confruntă cu o acută criză a ener-
giei, care se aşteaptă să se accentueze în următorii 
ani, cererea fiind în continuă creştere. În prezent,  
16 milioane din cei care locuiesc în cele mai puţin 
dezvoltate zone din regiunea mediteraneană nu au 
încă acces la electricitate.

Parteneriatul euro-mediteranean are aceleaşi obiec-
tive energetice ca şi Uniunea Europeană însăşi: 
siguranţa aprovizionării cu electricitate, o industrie 
energetică competitivă şi eficienţă energetică cres-
cută, fără impact negativ asupra mediului. În acest 

sens, împrumuturile BEI în baza FEMIP (Facility for 
Euro-Mediterranean Investment and Partnership – 
 Facilitatea euro-mediteraneană pentru investiţii şi 
parteneriat) se concentrează pe construcţia şi moder-
nizarea infrastructurii energetice naţionale şi regio-
nale şi pe îmbunătăţirea procesului de integrare a 
pieţelor energetice euro-mediteraneene, ameliorând 
astfel securitatea aprovizionării pentru toate ţările 
vizate. Din 2002, FEMIP a contractat 20 de împru-
muturi pentru proiecte energetice în ţările partenere 
mediteraneene, care s-au ridicat la 2,8 miliarde EUR 
sau 42% din totalul împrumuturilor FEMIP.  

Investiţiile în sectorul energetic au jucat un rol impor-
tant în ţări din Africa, zona Caraibelor şi Pacific, repre-
zentând 185 milioane EUR din împrumuturi BEI în 
2006. În Camerun, banca a finanţat programul de 
investiţii postprivatizare la AES Sonel în termocen-
trale şi hidrocentrale şi pentru îmbunătăţirea trans-
portului şi distribuţiei. În Ghana, banca a sprijinit 
construirea unui sistem de conducte pentru trans-
portul gazului natural din Nigeria în Ghana, Togo şi 
Benin, iar  hidrocentrala pe firul apei din Mali va îmbu-
nătăţi alimentarea cu electricitate a ţării, precum şi a 
statelor Mauritania şi Senegal. În zona Caraibelor, BEI 
a finanţat construirea unei centrale eoliene în Barba-
dos, iar în Pacific, construirea unei hidrocentrale în 
Fiji. O parte semnificativă a proiectelor de energie 
regenerabilă finanţate de către bancă în ultimii ani 
s-a desfăşurat în afara UE.

În cadrul noului obiectiv prioritar pentru energie, va 
fi acordată o atenţie specială proiectelor din afara  
Uniunii care ameliorează securitatea aprovizionării 
UE, precum construcţia de conducte şi terminale  
LNG pentru transportarea energiei în Europa.
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Bulgaria

În anii anteriori aderării la UE, împrumuturile din 
Bulgaria ale BEI au acoperit toate sectoarele esen-
ţiale ale ţării, de la infrastructura de bază la indus-
trie şi servicii, incluzând sprijinirea întreprinderilor 
mici şi mijlocii şi a autorităţilor locale, prin interme-
diul instituţiilor financiare naţionale. În 2006, BEI 
a deschis două linii de credit, fiecare în valoare de  

�0 milioane EUR, la HVB Bank Biochim şi DSK Bank, 
în vederea finanţării investiţiilor pe scară mică ale 
firmelor şi autorităţilor locale. Totalul împrumuturi-
lor BEI în Bulgaria s-a ridicat la 467 milioane EUR în 
perioada de preaderare.

În 2006, BEI a semnat un memorandum de înţe-
legere cu Bulgaria, stabilind un cadru de sprijin 
pentru împrumuturile băncii de aproximativ 500- 
700 milioane EUR pe an pe perioada 2007-201�, 
destinat priorităţilor de investiţii ale guvernului bul-
gar. Cooperarea se va concentra pe îmbunătăţirea şi 
modernizarea infrastructurii de bază din sectoarele 
transporturilor şi mediului (în combinaţie cu subven-
ţii UE şi alte surse), pe acordarea de asistenţă tehnică 
şi consultanţă pentru anumite proiecte ale fonduri-
lor UE de coeziune şi structurale definite în Planul 
Naţional de Acţiune JASPERS, precum şi pe asistarea 
guvernului bulgar în cursul punerii în aplicare a unui 
program naţional de parteneriat public-privat.

România

În România, împrumuturile BEI s-au ridicat la  
679 milioane EUR în 2006. În mod tradiţional, sectorul 
transporturilor joacă un rol important, în 2006 fiind 
acordate împrumuturi pentru programul de reabi-
litare a drumurilor, în curs de desfăşurare, şi pentru 
modernizarea metroului bucureştean. Sprijinul BEI 
pentru investiţiile firmelor mici şi mijlocii şi pentru 
proiectele autorităţilor locale reprezintă o prioritate, 
totodată banca punând accent şi pe proiectele din 
sectorul apei. S-a acordat un împrumut de 25 mili-
oane EUR pentru construirea unei noi staţii de epu-
rare a apelor uzate în Bucureşti. 41,5 milioane EUR  

BEI şi Bulgaria semnează 
acordul de cooperare la 

data de 5 octombrie 2006

Ţări vizate de extinderea UE
Împrumuturi acordate în 2006

(milioane)

Total

Turcia 1 827

România 679

Croaţia 270

Bulgaria 60

FYROM 10

Balcanii de Vest 40�

Ţări vizate de extinderea UE 3 248

Pregătirea extinderii  
Uniunii Europene

Dintre toate ţările în care BEI este activă în afara Uniunii Europene, cele mai apropiate sunt sta-
tele  aderente  şi  statele  candidate,  precum  şi  ţările  din  Balcanii  de Vest,  care  pot  fi  văzute  ca 
potenţiale state candidate la o dată ulterioară. Bulgaria şi România încă erau state aderente în 
2006, dar s-au alăturat Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007.
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Pregătirea extinderii Uniunii Europene

Forumul BEI 2006:  
Europa de Sud-Est – O regiune  
în schimbare

Forumul anual al BEI reprezintă o platformă pentru discuţii con-
crete şi consultări între funcţionarii şi experţii băncii şi parteneri 
politici, universitari şi economici la nivel înalt. În octombrie 2006, 
la invitaţia BEI s-a reunit la Atena un public de 600 de participanţi, 
pentru a examina modul în care ar putea fi consolidată integrarea 
politică şi economică din Europa de Sud-Est, în scopul susţinerii 
stabilităţii şi creşterii, democraţiei şi prosperităţii.

Participanţii la Forum au dezbătut modul în care Uniunea Euro-
peană ar putea impulsiona acest proces, precum şi rolul liderilor 
politici şi al mediilor de afaceri din regiune, care ar putea facilita şi 
deschide drumul către realizarea cooperării regionale şi a integrării 
europene. Întrucât comerţul şi reţelele de infrastructură eficiente 
reprezintă cheia dinamismului economic al regiunii, vorbitorii au 
subliniat rolul sectoarelor public şi privat în susţinerea proiecte-
lor de infrastructură, în promovarea investiţiilor transfrontaliere 
şi în dezvoltarea serviciilor, inclusiv accesul la finanţare pentru 
întreprinzătorii din sectoarele public şi privat (pentru detalii cu 
privire la dezbateri, vezi BEI Informaţii nr. 125 sau pagina de Inter-
net a băncii).

Urmând Forumurilor dedicate durabilităţii ecologice (Dublin, 200�), 
investiţiilor în noile state membre (Varşovia, 2004), Strategiei Lisa-
bona (Helsinki, 2005) şi Forumului de la Atena privind Europa de 
Sud-Est din 2006, următorul Forum BEI va avea loc în Slovenia în 
septembrie 2007 şi se va concentra asupra investiţiilor în energie 
şi asupra modului de abordare a schimbărilor climatice.
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au fost acordate reabilitării sistemelor locale de cana-
lizare, iar 29,5 milioane EUR pentru îmbunătăţirea 
serviciilor de alimentare cu apă potabilă, proiect care 
face parte din Programul de dezvoltare a infrastruc-
turii în oraşele mici şi mijlocii (SAMTID). SAMTID încu-
rajează autorităţile locale mai mici din acelaşi judeţ 
să se grupeze în asociaţii şi să delege exploatarea şi 
administrarea către societăţi regionale de exploa-
tare. Proiectul va îmbunătăţi serviciile de alimentare 
cu apă, va genera economii şi va reduce pierderile 
prin înlocuirea conductelor şi pompelor vechi şi prin 
instalarea de apometre. Împrumutul BEI este însoţit 
de subvenţii din programul PHARE al UE.

Cu ocazia Forumului BEI de la Atena din octombrie 
2006 (vezi caseta), banca a semnat un acord cadru 
cu România în condiţii similare celui cu Bulgaria. În 
anii următori, împrumuturile din România ar putea 
atinge 1 miliard EUR pe an, iar o parte a rolului băn-
cii va fi de a asigura finanţarea şi punerea în aplicare 
în mod eficient a proiectelor, cu un bun raport cost/
beneficii. Se aşteaptă ca reformele structurale în curs 
şi o prezenţă mai puternică, printr-un birou local  
BEI şi JASPERS, care urmează a se deschide la înce-
putul anului 2007, să intensifice în continuare coo-
perarea. Se aşteaptă ca finanţarea de către bancă a 
investiţiilor din sectorul privat să crească la rândul 

său, impulsionată de stabilitatea macroeconomică 
şi de intrările permanente şi solide de investiţii stră-
ine directe.

Croaţia şi Turcia sunt state în curs de aderare, întru-
cât negocierile de aderare la UE au fost deja lansate, 
în timp ce Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 
este stat candidat, întrucât negocierile nu au început 
încă. Pentru aceste state şi pentru statele din Balcanii 
de Vest (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, 
Serbia şi Kosovo), BEI a acceptat un mandat de pre-
aderare din partea UE, cu împrumuturi de până la  
8,7 miliarde EUR în perioada 2007-201�. De ase-
menea, BEI va lua în considerare suplimentarea 
împrumuturilor disponibile în cadrul mandatului cu 
împrumuturi acordate pe propriul său risc.

 
Croaţia

În sprijinul candidaturii Croaţiei la UE, împrumutu-
rile BEI susţin proiecte care vor ajuta ţara să îndepli-
nească criteriile de aderare şi să se integreze rapid 
în Uniunea Europeană. Totalul împrumuturilor BEI 
din Croaţia, din 2001 până în prezent, a depăşit  
900 milioane EUR. Împrumuturile s-au axat în mod 
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tradiţional pe construirea şi reabilitarea infrastruc-
turii ţării, în special a reţelei sale de transport. Acest 
lucru a fost valabil şi în 2006, când BEI a împrumu-
tat o sumă record de 270 milioane EUR pentru infra-
structura de transport, inclusiv pentru construirea 
tronsonului final al autostrăzii Rijeka-Zagreb, veriga 
lipsă a coridorului paneuropean care se întinde de la 
frontiera maghiară, traversând Croaţia, până la fron-
tiera slovenă. În anii următori, banca intenţionează 
să extindă împrumuturile în Croaţia către sectoarele 
mediului şi capitalului uman, în strânsă colaborare 
cu Comisia şi Instrumentul de asistenţă pentru pre-
aderare al UE.

Turcia

Anul 2006 a fost unul important pentru operaţiu-
nile BEI din Turcia. În contextul sporirii investiţiilor 
din ţară, accelerate de lansarea negocierilor de ade-
rare la UE, împrumuturile BEI în Turcia s-au ridicat la  
1,8 miliarde EUR în 2006, cu aproximativ 50% mai 
mult decât în anul precedent. BEI este partener al 
investitorilor industriali naţionali şi străini şi sprijină, 
prin colaborarea sa cu o reţea bogată de bănci locale, 
un dinamic sector IMM. De asemenea, aceasta sus-
ţine investiţii industriale la scară mare, împrumutând 
175 milioane EUR către Turk Otomobil Fabrikasi pen-
tru proiectarea şi producţia de vehicule comerciale 
destinate pieţei europene, împreună cu PSA Peugeot 
Citroën şi Fiat.

Legăturile comerciale puternice şi infrastructura efi-
cientă, incluzând coridoare de transport, vor susţine 
prosperitatea ţării şi candidatura sa la UE. În acest 
spirit, o mare parte a împrumuturilor băncii a fost 
alocată investiţiilor în comunicaţii, precum constru-
irea unei căi ferate de mare viteză între Istanbul şi 
Ankara, înnoirea şi extinderea flotei Turkish Airlines, 
şi investiţiilor în reţeaua de telefonie mobilă Voda-
fone-Turcia.

Îmbunătăţirea sistemului de transport urban din 
Istanbul este, de asemenea, un domeniu impor-

tant de activitate al băncii. În 2006, a fost acordat 
un împrumut de 400 milioane EUR pentru achizi-
ţionarea de material rulant ce urmează a fi utilizat 
pe linia care leagă partea europeană a oraşului de 
suburbia Gedze din partea asiatică printr-un tunel 
pe sub Bosfor. Construcţia tunelului în sine a bene-
ficiat deja de un alt împrumut, în valoare de 650 mili-
oane EUR. De asemenea, banca a finanţat, cu suma 
de 50 milioane EUR, achiziţionarea a două feriboturi 
rapide pentru traversarea Bosforului, fiecare capabil 
să transporte circa 1 200 de călători şi peste 200 de 
autovehicule.

Ca stat în curs de aderare, Turcia va beneficia, în peri-
oada 2007-201�, de contribuţiile bugetare ale nou-
lui Instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA). 
BEI colaborează strâns cu Comisia Europeană şi cu 
autorităţile turce pentru definirea viitoarelor prio-
rităţi de investiţii, în conformitate cu planurile naţi-
onale de dezvoltare şi cu priorităţile UE. În viitorul 
apropiat, banca intenţionează să deschidă birouri la 
Ankara şi Istanbul.

Balcanii de Vest

Şi în statele din Balcanii de Vest operaţiunile de 
finanţare ale BEI facilitează procesul de integrare 
în Uniunea Europeană. La nivel general, asistenţa 
Uniunii Europene şi a BEI ajută la promovarea refor-
melor politice şi economice şi încurajează reconcili-
erea socială în regiune. Reuşita acestui proces este 
de interes vital pentru ţările vizate şi pentru Uniu-
nea Europeană în ansamblu. În 2006, BEI a acordat 
împrumuturi în valoare totală de 412,5 milioane  
EUR pentru proiectele din Balcanii de Vest, cea mai 
mare sumă împrumutată vreodată în această regi-
une într-un singur an. La sfârşitul anului 2006, totalul 
împrumuturilor acordate începând din 1995 se ridica 
la 2,1 miliarde EUR.

BEI a continuat să-şi diversifice împrumuturile în sec-
toare relativ noi, precum sănătatea şi educaţia. În 
Albania a acordat 12,5 milioane EUR pentru reforma 
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educaţiei, iar în Serbia un împrumut de 80 milioane 
EUR a fost utilizat pentru modernizarea spitalelor. Mai 
mult, banca a extins împrumuturile în favoarea pro-
iectelor de îmbunătăţire a mediului şi a calităţii vieţii 
în regiune, cum a fost împrumutul de 5 milioane EUR 
pentru modernizarea infrastructurii locale de apă şi 
canalizare din Muntenegru.

Modernizarea reţelelor de infrastructură, axată pe 
sprijinirea integrării regionale şi eliminarea strangu-
lărilor de trafic în sistemele rutier, feroviar şi ener-
getic, a rămas principala ţintă a împrumuturilor BEI 
în Balcanii de Vest. În 2006, banca a finanţat reabi-
litarea drumurilor în Republika Srpska din Bosnia 
şi Herţegovina, repararea drumurilor şi podurilor 
în Serbia şi Muntenegru, construirea unui nou ter-
minal feribot de pasageri pentru portul Durrës din 
Albania, precum şi reabilitarea unor tronsoane din 
reţeaua feroviară sârbă care aveau nevoie de îmbu-
nătăţiri urgente pentru eliminarea strangulărilor de 
trafic din sistem, un proiect deosebit de important 
deoarece aceste tronsoane fac parte dintr-un coridor 
paneuropean prioritar. Ca parte a aceluiaşi proiect, 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
a finanţat achiziţia de material rulant pentru compa-
nia feroviară sârbă.

Liniile de credit deschise la băncile locale pentru 
sprijinirea investiţiilor IMM şi a programelor locale la 
scară mică s-au ridicat la 145 milioane EUR în 2006.

BEI cofinanţează proiecte majore în regiune împre-
ună cu alte instituţii financiare internaţionale, în spe-
cial BERD, Banca Mondială şi Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei, precum şi împreună cu donatori 
bilaterali. De asemenea, banca colaborează strâns cu 
Comisia Europeană şi cu Agenţia Europeană pentru 
Reconstrucţie, pentru a pregăti şi cofinanţa proiecte 
cu o contribuţie bugetară a UE furnizată de Instru-
mentul de asistenţă pentru preaderare (IPA) al UE.

Pregătirea extinderii Uniunii Europene
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FEMIP pentru bazinul mediteranean

Ca parte a Procesului Barcelona şi, mai recent, în 
cadrul Politicii Europene de Vecinătate, FEMIP (Faci-
lity for Euro-Mediterranean Investment and Part-
nership - Facilitatea euro-mediteraneană pentru 
investiţii şi parteneriat) promovează dezvoltarea 
economică şi modernizarea socială a ţărilor parte-
nere mediteraneene şi sprijină o mai bună integrare 
regională, în special în perioada prealabilă instituirii 
treptate a unei zone de liber schimb cu UE până în 
2010. În cadrul FEMIP, banca utilizează o gamă largă 
de instrumente pentru a susţine dezvoltarea econo-
mică a ţărilor partenere mediteraneene. BEI a devenit 
principalul partener financiar al regiunii mediterane-
ene, acordând finanţări de peste 11 miliarde EUR între 
2002 şi 2006, din care 1,4 miliarde EUR în 2006.

FEMIP îşi axează activităţile pe sprijinirea sectorului 
privat şi pe crearea unui mediu favorabil investiţii-
lor, în principal prin finanţarea infrastructurii nece-
sare dezvoltării economice. În plus, FEMIP urmăreşte 
o politică de dialog susţinut cu toţi cei implicaţi în 
parteneriatul euro-mediteranean, atât la nivel insti-
tuţional, cât şi cu reprezentanţii sectorului privat şi 
ai societăţii civile.

Sprijinirea sectorului privat în 2006

În Egipt, de exemplu, BEI a acordat un împrumut de 
200 milioane EUR pentru o fabrică de metanol de talie 

Politica Europeană de Vecinătate este motorul activităţilor BEI în ţările care mărginesc Europa 
la sud şi la est. Importanţa pentru UE a acestor ţări a fost evidenţiată prin decizia din 2006 a 
Consiliului de a acorda BEI, pe perioada 2007-2013, un nou mandat de împrumut de până la 
12,4  miliarde  EUR  pentru  vecinii  UE,  cel  mai  mare  mandat  de  până  acum  din  afara  Uniunii, 
dublând practic activitatea BEI în ţările partenere mediteraneene (exclusiv Turcia) şi mărind de 
şase ori împrumuturile posibile în ţările vecine din est.

mondială. Proiectul cuprinde proiectarea, construi-
rea şi exploatarea unei fabrici care va produce circa 
1,� milioane tone pe an, în principal pentru export. Pe 
măsura ce se va dezvolta cererea locală, metanolul va 
fi vândut şi industriei egiptene. În urma descoperirii 
în anii ‘90 a unor rezerve substanţiale de gaz natural 
în Egipt, guvernul egiptean şi-a stabilit obiectivul 
strategic de promovare a valorificării gazului natural 
drept combustibil pe piaţa internă, ca materie primă 
în industria petrochimică şi ca marfă de export.

Dintre activităţile din 2006 ale FEMIP în sectorul pri-
vat, esenţiale au fost 165 milioane EUR acordate sub 
formă de linii de credit către intermediarii financiari 
şi fondurile de investiţii cu capital de risc ce func-
ţionează în ţările partenere mediteraneene. Liniile 

Ţări mediteraneene
Împrumuturi acordate în 2006

(milioane)

Resurse

Total proprii bugetare

Egipt 550 550 -

Maroc 290 280 10

Israel 275 275 -

Tunisia 154 154 -

Siria 45 45 -

La nivel regional 40 - 40

Ţări mediteraneene 1 354 1 304 50

Vecinii de la sud şi est
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de credit deschise la băncile inter-
mediare servesc la acordarea de 
împrumuturi întreprinderilor mici 
şi mijlocii locale, care, în zona Medi-

teranei, ca peste tot de altfel, sunt un pilon impor-
tant al economiei. Astfel, reluându-şi activitatea în 
Israel după o absenţă de zece ani, BEI a împrumu-
tat 75 milioane EUR băncii Hapoalim, pentru spri-
jinirea IMM-urilor din industrie, servicii, sănătate 
şi educaţie. 

Capitalul de risc al FEMIP este, de asemenea, un 
instrument eficient de stimulare a sectorului privat. În 
2006, BEI a investit câte 10 milioane EUR în fiecare din 
următoarele patru fonduri regionale multisectoriale: 
în fondul Euromena din Beirut, în Maghreb Private 
Equity Fund II, ce operează din interiorul regiunii, în 
fondul Euromed, care funcţionează cu baza în Italia, 

şi în fondul SGAM Al Kantara, primul asemenea fond 
finanţat de grupul Société Générale. De asemenea, 
a investit 8,5 milioane EUR în fondul Horus Food & 
Agribusiness, specializat în industria agroalimen-
tară egipteană.

Resursele de capital de risc au fost utilizate, de 
asemenea, în scopul unui împrumut BEI pentru 
microcredite în Mediterana. Beneficiarul a fost Enda 
inter-arabe din Tunisia, o organizaţie neguverna-
mentală care oferă din 1995 servicii de microcredit 
pentru circa �0 000 de micro-întreprinzători, din care 
peste 85% femei. Obiectivul acestei operaţiuni de 
finanţare FEMIP este de a consolida capitalul Enda 
inter-arabe şi de a permite acestei organizaţii negu-
vernamentale să-şi extindă operaţiunile în regiunile 
cel mai puţin dezvoltate ale ţării. Împrumutul BEI 
este însoţit de asistenţă tehnică finanţată din resur-
sele bugetare ale UE.

Energie şi mediu

Orientarea FEMIP în sectorul energetic mediteranean 
se aliniază priorităţilor UE în acest sector: dezvoltarea 
energiei durabile, competitivitate şi siguranţa apro-
vizionării. În 2006, banca a acordat împrumuturi în 
valoare de 600 milioane EUR pentru proiecte ener-
getice în Egipt, Maroc şi Tunisia, care împreună au 
reprezentat 44% din totalul împrumuturilor în bazi-
nul mediteranean.

În Tunisia, BEI a acordat împrumuturi în valoare de 
114 milioane EUR pentru construirea la Ghannouch a 
unei termocentrale în ciclu combinat pe bază de gaz 
natural. Investiţiile vor contribui la satisfacerea cere-
rii naţionale de electricitate, în creştere permanentă, 
şi, în acelaşi timp, vor spori atractivitatea Tunisiei ca 
destinaţie a investiţiilor în activităţi industriale şi ser-
vicii, în special în sectorul turistic. Alte două termo-
centrale în ciclu combinat au fost susţinute în Egipt 
cu un împrumut de 260 milioane EUR. Acestea vor 
produce energie la un preţ competitiv şi cu un impact 
limitat asupra mediului.

Raportul anual  
FEMIP
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Pentru a extinde aria de acţiune a investiţiilor viitoare 
din sectorul energiei durabile, în prezent se desfă-
şoară trei studii finanţate de Fondul Fiduciar al FEMIP. 
Unul – având ca subiect energia regenerabilă în ţările 
partenere mediteraneene – este realizat în partene-
riat cu „Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
d’Energie” (ADEME – Agenţia pentru Mediu şi Con-
trolul Energiei) şi cu „Agence française de dévelop-
pement” (AFD – Agenţia Franceză de Dezvoltare). Alt 
studiu investighează viabilitatea activităţilor legate 
de finanţarea pieţei emisiilor şi creditele de emisie în 
regiunea mediteraneană, pentru a identifica sectoare 
prioritare şi a construi o listă de proiecte pe care BEI 
le-ar putea sprijini în anii următori. În fine, a fost lan-
sat un studiu de evaluare a potenţialului producţiei 
durabile din punct de vedere ecologic a biocarbu-
ranţilor în ţările FEMIP, pentru care în prezent sunt 
disponibile doar informaţii disparate.

Proiectele de protecţie a mediului din bazinul medi-
teranean au reprezentat în 2006 împrumuturi BEI în 
valoare de �25 milioane EUR. Adresându-se celor mai 
urgente necesităţi de mediu, finanţarea s-a axat pe 
sectorul apei şi canalizării din Israel, Maroc, Siria şi 
Tunisia. În Maroc, în special, au fost acordate 40 mili-
oane EUR pentru reabilitarea şi extinderea sistemelor 
de canalizare din centrele urbane ale bazinului wadi 
Sebou, situat între Taza, la est, şi Khenitra, pe coasta 
atlantică. Împrumutul este pentru reţeaua de colec-
tare a apelor reziduale şi de drenare a apelor pluviale 
şi pentru construirea unei a doua staţii de epurare a 
apelor uzate. Datorită impactului substanţial asupra 
mediului, proiectul este sprijinit şi printr-o subvenţio-
nare a dobânzii din resursele bugetare ale UE. 4 mili-
oane EUR din asistenţa tehnică FEMIP au fost alocate 
unităţii de gestionare a proiectului şi activităţilor de 
întărire a capacităţii instituţionale a beneficiarului.

Reuniune 
ministerială  
a FEMIP  
la Tunis
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menea reuniune ministerială în cadrul noului mandat 
va avea loc în Cipru în mai 2007. La nivel mai practic, 
un comitet de reprezentanţi ai statelor UE, ai ţărilor 
partenere mediteraneene şi ai Comisiei Europene 
va dezbate în mod regulat strategia FEMIP, va oferi 
consiliere miniştrilor în chestiuni specifice, precum 
analiza sectorială sau definirea noilor instrumente 
de finanţare, şi va aproba raportul anual al FEMIP. În 
fine, Conferinţele FEMIP vor reuni reprezentanţi din 
sectoarele public şi privat, membri ai comunităţii 
academice şi alte părţi interesate, pentru a discuta 
subiecte selectate de Consiliul de Miniştri. În 2006, 
la Monaco a avut loc o conferinţă privind investiţi-
ile necesare în sistemele de transport din regiunea 
mediteraneană. 

Rusia şi alţi vecini din est

În timp ce BEI este activă în bazinul mediteranean 
de circa �0 de ani, primul împrumut BEI pentru un 
proiect în Rusia datează numai din 200�. Mandatele 
care guvernează activitatea BEI în est au fost, de ase-
menea, pentru sume relativ mici în comparaţie cu 
bazinul mediteranean. Totuşi, pe măsură ce creşte 
interesul UE în această regiune a lumii, creşte şi mări-
mea mandatelor, de la un nivel iniţial de 100 milioane 
EUR alocate Rusiei în 2001 la 500 milioane EUR pentru 
Rusia, Belarus, Moldova şi Ucraina, până în ianuarie 
2007, şi la �,7 miliarde EUR pentru aceste ţări, plus 
Caucazul de Sud, pentru perioada 2007-201�.

Primul mandat BEI (100 milioane EUR) s-a axat în spe-
cial pe proiecte de mediu în extremitatea baltică a 
Rusiei. Acesta s-a materializat în trei operaţiuni finan-
ţate de bancă, totalizând 85 milioane EUR, toate fiind 
cofinanţate de BERD şi Banca Nordică de Investiţii şi  
alocate pentru proiecte în domeniul apei din zona 
Sankt Petersburg.

Al doilea mandat (500 milioane EUR) a fost alocat 
pentru finanţarea unor proiecte de interes major 
pentru UE în Rusia, Ucraina, Moldova şi Belarus în 
sectorul mediului, precum şi în proiecte vizând 

La nivel de ansamblu, Comisia Europeană dezvoltă 
în prezent un program de eliminare a poluării pe 
termen lung şi pe scară mare în bazinul meditera-
nean. Iniţiativa, cunoscută sub numele de Orizont 
2020, se bazează pe o coaliţie de parteneri, inclusiv 
BEI. În cadrul FEMIP, banca se va concentra pe redu-
cerea surselor celor mai semnificative de poluare şi 
va crea o listă de proiecte de investiţii finanţabile, în 
strânsă colaborare cu alte bănci multilaterale şi Direc-
ţia Generală Mediu a Comisiei Europene.

În ajutorul Libanului

Cu ocazia Conferinţei internaţionale a donatorilor, 
care a avut loc la Paris în ianuarie 2007, BEI s-a anga-
jat să sprijine Planul de redresare, reconstrucţie şi 
reforme elaborat de guvernul libanez, prin acorda-
rea a 960 milioane EUR în următorii şase ani pentru 
proiecte cheie din cadrul programului de investiţii 
publice, precum şi pentru investiţii în sectorul privat. 
Ca partener de durată al Libanului, banca îşi va men-
ţine angajamentul pentru proiectele de infrastruc-
tură (în principal, transporturi şi ape reziduale) şi va 
acorda noi finanţări BEI pentru sprijinirea IMM-urilor a 
căror activitate a fost perturbată de recentul conflict, 
pentru susţinerea reformelor sectoriale, în special în 
sectorul energiei, şi pentru sprijinirea investiţiilor sec-
torului privat. În plus, subvenţiile de asistenţă tehnică 
vor sprijini pregătirea şi punerea în aplicare a proiec-
telor, precum şi procesul de privatizare.

Punerea în aplicare a noului mandat FEMIP

Sprijinul financiar reprezintă fundamentul rolu-
lui BEI în bazinul mediteranean. Cu toate acestea, 
parteneriatul presupune în mod necesar dialogul 
cu părţile interesate: ţările vizate, sectorul privat şi 
societatea civilă.

Noul mandat urmăreşte consolidarea parteneriatului 
şi a interacţiunii la trei niveluri. La nivelul guvernelor, 
întrunirile Consiliului de Miniştri FEMIP vor fi respon-
sabile de politica strategică la nivel înalt. Prima ase-
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infrastructurile de transport, telecomunicaţii şi ener-
gie antrenând reţelele transeuropene prioritare, cu 
implicaţii transfrontaliere pentru un stat membru 
UE. În 2006, banca a aprobat un prim împrumut de  
200 milioane EUR în Ucraina pentru reabilitarea tron-
soanelor finale ale autostrăzii M-06 dintre Kiev şi 
Brody, de-a lungul coridoarelor paneuropene III şi V. 
Proiectul va fi cofinanţat împreună cu BERD.

Pentru ca BEI să poată opera în fiecare ţară din cadrul 
mandatului, trebuie încheiate acorduri cadru între 
bancă şi respectiva ţară. Anterior, asemenea acor-
duri existau numai cu Rusia şi Ucraina, dar în 2006 
a fost încheiat un acord şi cu Moldova, deschizând 
astfel drumul viitoarei activităţi a BEI în această ţară. 
De asemenea, pentru împrumuturile băncii în ţările 
vecine de la est a fost utilă semnarea la 15 decembrie 
2006 a unui memorandum de înţelegere între Comi-
sia Europeană, BEI şi BERD, care va întări colaborarea 
strânsă a acestora în respectivele ţări.

Investiţiile din perioada 2007-201� în Rusia, Ucraina 
şi Moldova, precum şi cele din Armenia, Azerbaid-
jan şi Georgia, în Caucazul de Sud, vor viza sectoa-
rele acoperite de mandatele anterioare, dar se va 
acorda prioritate sporită şi proiectelor din sectorul 
energetic, în special proiectelor de aprovizionare 
strategică şi transport.

BEI, BERD şi Comisia 
îşi reunesc eforturile 
în Europa de Est, 
Caucazul de Sud, 
Rusia şi Asia Centrală
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12  Inclusiv 8,5 milioane EUR în cadrul 
Convenţiei Lomé 4bis.

State din Africa, zona Caraibelor, Pacific şi Africa de Sud
Împrumuturi acordate în 2006

(milioane)

Resurse

Total  proprii bugetare

Africa 564 1�� 4�1

de Vest 218 115 103

Meridională şi Oceanul Indian 146 18 128
Centrală şi Ecuatorială 101 - 101
de Est 56 - 56
Multiregional 43 - 43

Zona Caraibelor 41 10 �1

Pacific �7 25 1�
TTPM - - -
Multiregional 10� - 10�

ACP-TTPM 745 167 578

Africa de Sud 80 80 -

BEI finanţează investiţii în Africa, zona Caraibelor şi Pacific (ACP), precum şi în America Latină şi 
Asia (ALA). Împrumuturile băncii sunt acordate sub mandatul Uniunii Europene, dar caracterul 
mandatelor în ţările ACP şi ALA este destul de diferit. În ţările ACP, BEI ajută la punerea în apli-
care a politicii de dezvoltare a UE, în timp ce în ALA s-a pus accentul pe cooperarea economică 
dintre Uniune şi ţările partenere.

Sprijinirea ţărilor partenere

BEI în ţările ACP

Baza activităţilor băncii în ţările ACP este Acordul 
de parteneriat de la Cotonou dintre UE şi cele 79 de 
ţări ACP. Obiectivul central al Acordului de la Coto-
nou, care a urmat Convenţiilor Yaoundé şi Lomé, este 
reducerea şi eradicarea sărăciei, precum şi include-
rea economiilor ACP în economia mondială. Pentru 
perioada 200�-2007, BEI poate împrumuta până la  
1,7 miliarde EUR din fonduri proprii şi încă 2 mili-
arde EUR din Facilitatea pentru investiţii (FI), un fond 
revolving finanţat din Fondul European de Dezvol-
tare şi administrat de către bancă. FI a fost înfiinţată 
pentru a susţine investiţiile în întreprinderile pri-
vate şi în entităţile publice administrate după criterii 
comerciale care funcţionează în sectoarele transpor-
turilor, apei, energiei şi telecomunicaţiilor, investind 
în infrastructura care este o condiţie necesară a dez-
voltării sectorului privat. Proiectele cu o importantă 
componentă de mediu şi/sau socială ori proiectele 
din ţările care urmează programe de ajustare econo-
mică sunt în mod normal eligibile pentru subvenţio-
narea dobânzii. Împrumuturile BEI din Africa de Sud 
fac parte dintr-un mandat separat, care a prevăzut 
până la 825 milioane EUR pe perioada 2000-2006.

Împrumuturile BEI în ţările ACP s-au ridicat la  
745 milioane EUR în 2006 (în comparaţie cu 5�7 mili-
oane EUR în 2005), 578 milioane EUR din resursele 
FED  şi 167 milioane EUR din fondurile proprii ale băn-
cii. În cadrul Acordului de la Cotonou, FI şi-a stabilit 
un palmares bogat de activităţi, operaţiunile contrac-
tate începând cu anul 200� ridicându-se la aproape 
1 400 milioane EUR. Până acum s-a pus în mod clar 
accentul pe proiecte promovate de sectorul privat, 
care au reprezentat 81% din portofoliul FI la sfârşitul 
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anului 2006. La nivel sectorial, 5�% din portofoliul FI 
vizează serviciile financiare – cu rezultate bune până 
acum în activităţile de microfinanţare din ţările ACP, 
în special în Africa Subsahariană – iar 20% constau 
în investiţii industriale (inclusiv operaţiuni miniere). 
Restul de 26% acoperă infrastructura de bază (inves-
tiţii în energie, apă, transporturi şi telecomunicaţii). 
Împrumuturile din fondurile proprii ale băncii au 
totalizat �86 milioane EUR la sfârşitul anului 2006, 
din care mai mult de jumătate pentru proiecte în 
sectorul privat. Industria (inclusiv mineritul) şi infra-
structura de bază au reprezentat împreună 65% din 
împrumuturile din fonduri proprii.

Protecţia mediului joacă un rol important în ţările 
ACP, în special proiectele de apă şi canalizare (vezi 
caseta privind alimentarea cu apă în Mozambic), dar 
şi investiţiile în energie regenerabilă. În 2006, banca 
a acordat un împrumut de 9,75 milioane EUR din 
fonduri proprii societăţii Barbados Light and Power 
Company, pentru un proiect de energie eoliană. 
Proiectul vizează înlocuirea costisitorilor combusti-
bili fosili şi reducerea emisiilor atmosferice. Împru-
mutul avea dobânda subvenţionată din raţiuni de 
mediu. Investiţia este finanţată în cadrul Facilităţii 
BEI de finanţare referitoare la schimbările climatice 
şi este, probabil, eligibilă pentru înregistrare în cadrul 
mecanismului de dezvoltare curată al Protocolului de 
la Kyoto. Promotorul proiectului a solicitat sprijinul 
Facilităţii BEI de finanţare referitoare la schimbările 
climatice în vederea uşurării procesului de obţinere 
a acestei înregistrări. De asemenea, BEI a acordat un 
împrumut în valoare de 24,5 milioane EUR pentru 
construirea unei hidrocentrale în Fiji.

În 2006, activitatea băncii în Africa de Sud a fost 
limitată de expirarea iminentă a mandatului actual 
la sfârşitul anului 2006 şi, în consecinţă, de limitarea 
fondurilor disponibile. BEI a acordat un împrumut 
de 80 milioane EUR din fondurile proprii societăţii 
ESKOM Holdings Ltd pentru construirea unei noi 
linii de înaltă tensiune între Johannesburg şi Cape 
Town. ESKOM este societatea naţională de electri-
citate, aflată în întregime în proprietate publică. În 
cadrul mandatului 2002-2006, împrumuturile băn-

Raportul anual  
privind Facilitatea  
pentru investiţii  
de la Cotonou

cii s-au adresat IMM-urilor (260 mili-
oane EUR), investiţiilor în protecţia 
mediului (245 milioane EUR) şi energiei  
(1�0 milioane EUR).

Serviciile financiare

Operaţiunile din sectorul financiar, în special direcţi-
onarea resurselor prin intermediul instituţiilor finan-
ciare locale şi a fondurilor care investesc în societăţi 
necotate la burse, servesc în general obiectivului 
dublu de a sprijini dezvoltarea pieţelor financiare 
locale şi de a oferi finanţare întreprinderilor mai mici, 
inclusiv microîntreprinderilor.

În 2006, prin Facilitatea pentru investiţii, banca a 
acordat un împrumut pentru sprijinirea dezvoltă-
rii First Bank of Nigeria (FBN), una din cele mai mari 
bănci din Nigeria, care s-a angajat într-un amplu pro-
gram de modernizare. Datorită poziţiei sale unice în 
urma planificatei fuziuni cu Ecobank, FBN urmează 
să fie un jucător de bază în ceea ce priveşte adânci-
rea financiară şi integrarea economică din Africa de 
Vest. Aceasta îşi va utiliza noua reţea regională pen-
tru îmbunătăţirea serviciilor pentru companii. Împru-
mutul dă acces FBN la o sursă stabilă de finanţare pe 
termen lung pentru aplicarea strategiilor sale. Prin 
furnizarea de capital suplimentar, Facilitatea pen-
tru investiţii are şi un rol catalizator pentru sporirea 
fluxurilor de finanţare din sectorul privat către FBN 
şi, astfel, pentru diversificarea bazei de finanţare a 
acesteia.

De asemenea, BEI a contribuit cu 5 milioane USD 
la fondul Business Partners International Kenya 
SME Fund (BPI-K). BPI-K este o societate kenyană în 
comandită simplă care investeşte în întreprinderile 
mijlocii tinere. Fondul este co-sponsorizat de către 
CFI şi Business Partners International, o filială a Busi-
ness Partners Ltd., o societate sud-africană speciali-
zată în investiţii în IMM-uri. De asemenea, fondul va 
beneficia de sprijinul şi implicarea reprezentanţei 
regionale a BEI de la Nairobi.
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Apă sigură pentru săracii din Maputo, 
Mozambic

În 2006, BEI a acordat un împrumut de 31 milioane EUR pentru îmbunătăţirea şi extinderea sis-
temului de alimentare cu apă din Maputo, Mozambic. Promotorul proiectului, societatea de ali-
mentare cu apă din Maputo, deserveşte zona metropolitană Maputo, care cuprinde 1,7 milioane 
de locuitori. În această zonă, jumătate din populaţie trăieşte în sărăcie absolută şi numai 40% 
dintre locuitori au acces la apă potabilă corespunzătoare. Prin sporirea semnificativă a populaţiei 
cu acces la apă potabilă sigură, proiectul BEI contribuie la realizarea în Mozambic a Obiectivelor 
pentru Dezvoltare ale Mileniului privind apa, sănătatea şi eradicarea sărăciei, esenţiale pentru 
strategia naţională de reducere a sărăciei. Al şaptelea Obiectiv ONU de Dezvoltare al Mileniului 
– asigurarea durabilităţii ecologice – include sub-obiective privind îmbunătăţirea canalizării şi 
reducerea la jumătate a proporţiei persoanelor fără acces durabil la apă potabilă sigură.

Proiectul de alimentare cu apă din Maputo are patru obiective specifice: creşterea capacităţii 
instalate de producţie pentru a asigura alimentarea constantă a celor 730 000 de persoane racor-
date în prezent la sistemul existent de alimentare cu apă (acum, sistemul nu oferă o alimentare 
permanentă în cursul a 24 de ore) şi creşterea populaţiei deservite cu 476 000 persoane în 2010 
şi cu încă 145 000 până în 2014; îmbunătăţirea performanţelor sistemului prin reducerea can-
tităţii de apă „necontorizată”; dezvoltarea alimentării cu apă în zonele mai sărace de la mar-
ginea oraşului, cu sprijinul micilor operatori privaţi locali, pentru extinderea serviciilor la încă  
110 000 persoane; şi îmbunătăţirea capacităţii şi viabilităţii financiare a societăţii de alimentare cu 
apă, ceea ce va contribui la îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă în toate oraşele aflate 
sub responsabilitatea promotorului.

Proiectul se sprijină pe reformele sectoriale anterioare şi pe proiectele Băncii Mondiale, reunind 
agenţia naţională a apelor FIPAG (Fundo do Investimento e Património do Abastecimento de 
Água), guvernul mozambican şi un grup de organizaţii internaţionale de finanţare a dezvoltării: 
BEI, Facilitatea pentru apă a Comisiei Europene, FMO din Olanda şi Agence Française de Dévelop-
pement. Viabilitatea şi accesibilitatea sunt asigurate printr-o combinaţie de finanţare la costuri 
scăzute, o bună politică de reglementare (în special în privinţa tarifelor şi a autonomiei institu-
ţionale), o participare a sectorului privat bine concepută şi reglementată în domeniul prestării 
serviciilor, precum şi prin implicarea ONG-urilor la punctul de livrare.
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Colaborarea strânsă cu Comisia Europeană

Punerea în comun a competenţei şi resurselor finan-
ciare ale BEI şi ale Comisiei Europene se dovedeşte a 
fi foarte eficientă. În 2006, cele două instituţii au sem-
nat un memorandum de înţelegere în vederea creă-
rii unui fond fiduciar pentru sprijinirea infrastructurii 
regionale din Africa. Prin acest fond fiduciar, care va 
fi deschis şi contribuţiilor statelor membre, Comisia 
Europeană va aloca iniţial până la 60 milioane EUR 
în subvenţii care vor însoţi împrumuturi de aproxi-
mativ 260 milioane EUR din partea BEI, sub forma 
subvenţionării dobânzii. 

În acelaşi context, s-au realizat progrese semnifica-
tive în derularea de proiecte în Etiopia, Madagascar 
şi Mozambic cu participarea împrumuturilor BEI, în 
combinaţie cu asistenţa tehnică şi subvenţiile din 
cadrul Facilităţii ACP-UE pentru apă, care a fost insti-
tuită în 2004 pentru a promova şi susţine investiţiile 

în sectorul apei din ţările ACP. Separat, o nouă Faci-
litate BEI de pregătire a proiectelor în sectorul apei, 
în valoare de � milioane EUR, va finanţa în următo-
rii trei ani pregătirea a cel puţin opt proiecte ACP în 
domeniul apei şi canalizării. 

În plus, Comisia Europeană a cerut BEI să ofere ser-
vicii de consiliere pentru punerea în aplicare a celei 
de-a doua facilităţi de capital de risc a acesteia în 
Africa de Sud, un program sectorial cu orientare spe-
cifică, în valoare de 50 milioane EUR pe o perioadă 
de cinci ani. Programul este o continuare a succesu-
lui facilităţii lansate în 2002, deja implicând banca, 
şi urmăreşte să ofere finanţare, prin participare la 
capital şi cvasi-capital, IMM-urilor deţinute de per-
soane dezavantajate în mod istoric în Africa de Sud. 
Contribuţia BEI este de a consilia Comisia UE cu pri-
vire la proiectarea şi lansarea facilităţii şi, ulterior, de 
a participa la evaluarea tehnică şi aprobarea propu-
nerilor de investiţii, fără vreo implicare în adminis-
trarea financiară a fondurilor propriu-zise.
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America Latină şi Asia 
Împrumuturi acordate în 2006

(milioane)

Total

America Latină 240
Columbia 100

Brazilia 40

Ecuador 40

Peru 40

Honduras 20

Asia 243
Sri Lanka 120

Maldive 50

Vietnam �8

Pakistan �5

America Latină şi Asia 483

Perspective

Acordul de la Cotonou a fost încheiat în iunie 2000 
pe o perioadă de 20 de ani, cu protocoale pentru 
fiecare perioadă succesivă de 5-6 ani. Primul proto-
col, care a acoperit perioada 200�-2007, va expira în 
curând. Al doilea protocol, pe perioada 2008-201�, 
prevede o sumă suplimentară de 1,1 miliarde EUR 
pentru Facilitatea pentru investiţii şi 2 miliarde EUR 
din fondurile proprii ale băncii, la care ar trebui adău-
gată o nouă alocare de 400 milioane EUR pentru sub-
venţionarea dobânzii şi asistenţă tehnică. În cadrul 
noilor mandate externe, în perioada 2007-201� vor 
fi disponibile 900 milioane EUR pentru proiecte în 
Africa de Sud.

În anii următori, banca se va axa pe infrastructură şi 
sectorul financiar. În domeniul infrastructurii, accen-
tul este pus pe investiţii de bază, precum proiecte în 
domeniul energiei, apei şi canalizării. De asemenea, 
se va acorda prioritate proiectelor din sectorul pri-
vat şi iniţiativelor regionale, respectiv proiectele care 
implică sau au impact asupra mai multor ţări. 

BEI în America Latină şi Asia

Mandatul BEI pentru împrumuturi în Asia şi America 
Latină pe perioada 2000-2006 prevedea o sumă de 
până la 2 480 milioane EUR pentru sprijinirea investi-
ţiilor de interes reciproc pentru Uniunea Europeană şi 
ţara beneficiară. Obiectivul a fost de a susţine coope-
rarea economică. La sfârşitul anului 2006, banca acor-
dase împrumuturi în valoare de 2 425 milioane EUR. În 
2006, împrumuturile BEI pentru proiectele situate în 
Asia şi America Latină au totalizat 48� milioane EUR, 
din care 240 milioane EUR în America Latină (Brazilia, 
Columbia, Ecuador, Honduras şi Peru) şi 24� milioane 
în Asia (Pakistan, Vietnam, Sri Lanka şi Maldive). 

În America Latină, banca a contractat un împrumut 
de 20 milioane EUR Băncii Centrale Americane pen-
tru Integrare Economică (BCAIE), în vederea construirii 

coridorului rutier din Honduras care face legătura între 
coasta atlantică şi cea pacifică. Proiectul face parte din 
iniţiativa Plan Puebla-Panama, un plan regional de 
acţiune pentru îmbunătăţirea infrastructurii transfron-
taliere în America Centrală şi Mexic. Alte împrumuturi 
au fost acordate pentru proiectarea şi modernizarea 
reţelelor de telefonie mobilă digitală din Columbia, 
Ecuador şi Peru, precum şi pentru investiţii în fabricile 
de anvelope Michelin din Brazilia.

În Asia, BEI a contribuit la eforturile internaţionale şi ale 
UE de atenuare a impactului dezastrelor naturale din 
regiune, în special prin împrumuturi pentru finanţarea 
reconstrucţiei post-tsunami în Maldive şi Sri Lanka. În 
Pakistan a fost acordat un împrumut pentru construc-
ţia unei fabrici de ciment. Acest proiect este important 
pentru eforturile de reconstrucţie în urma cutremu-
rului care a lovit ţara în octombrie 2005. În Vietnam, 
banca a finanţat construcţia magazinelor en gros cu 
autoservire ale Metro Cash & Carry. 

Din 199�, de când a început să acorde împrumuturi 
în ţările ALA, BEI a acordat aproape 100 de împru-
muturi, totalizând 4 762 milioane EUR, din care 55% 
pentru proiecte în America Latină şi 45% pentru pro-
iecte în Asia.
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În cadrul noului mandat al BEI care acoperă perioada 
2007-201�, banca poate acorda în ţările partenere 
ALA împrumuturi totalizând până la �,8 miliarde EUR. 
Aceasta reprezintă o creştere în comparaţie cu manda-
tul anterior. Noul mandat a fost subdivizat în plafoane 
orientative de 2,8 miliarde EUR pentru împrumuturi în 
America Latină şi 1,0 miliarde EUR în Asia. 

5�

Sprijinirea ţărilor partenere

Pentru a asigura o mai bună sprijinire de către BEI a 
strategiei UE de cooperare în ALA, acoperirea sec-
torială şi geografică a mandatului a fost extinsă. În 
special, banca poate în prezent să finanţeze pro-
iecte ce contribuie la durabilitatea ecologică, inclu-
siv atenuarea schimbărilor climatice sau securitatea 
energetică a UE. De asemenea, banca va continua 
să sprijine prezenţa UE în ţările respective prin 
investiţii străine directe şi transfer de tehnologie 
şi know-how.

Reacţia BEI la dezastrele naturale din Asia

Aproximativ două treimi din împrumuturile băncii în Asia din 2006 au fost destinate sprijinirii  
reconstrucţiei şi reabilitării în ţările care au căzut victime dezastrelor naturale. 

Pe lângă numărul mare de vieţi curmate, cutremurul şi valurile tsunami devastatoare, care au 
lovit ţările din Oceanul Indian la 26 decembrie 2004, au făcut ravagii pe mii de kilometri de zone 
de coastă, lăsând peste un milion de oameni fără adăpost şi producând pagube uriaşe infra-
structurii.

În 2005, a fost deschisă o linie de credit de 50 milioane EUR în condiţii extraordinar de avanta-
joase pentru investiţii mici şi medii legate de tsunami, în Aceh şi Sumatra de Nord din Indonezia. 
În 2006, BEI a venit şi în ajutorul Maldivelor. Pentru aceasta a fost nevoie de extinderea mandatu-
lui ALA, această ţară nefiind anterior inclusă în mandat. În Maldive, banca s-a concentrat asupra 
turismului, unul din sectoarele de bază ale economiei în această zonă. A fost deschisă o linie de 
credit de 50 milioane EUR pentru staţiunile şi hotelurile din sectorul privat afectate de tsunami. 
În Sri Lanka, BEI a deschis o linie de credit cu două tranşe, una subvenţionată de Banca Centrală 
şi cealaltă în condiţiile normale ale băncii. 20 milioane EUR, cu o rată a dobânzii subvenţionată şi 
în moneda locală, au fost rezervate pentru investiţiile de mică anvergură ale celor afectaţi direct 
de tsunami. Alte 50 milioane EUR au fost alocate, sub forma unor împrumuturi mai mari, altor 
categorii de beneficiari afectaţi în mod direct sau indirect de tsunami.  

Al doilea dezastru de proporţii din Asia care a determinat acordarea de către BEI a unui  spri-
jin financiar în 2006 a fost cutremurul din Pakistan din octombrie 2005. În urma cutremuru-
lui, reconstrucţia de locuinţe şi a infrastructurii a condus la creşterea substanţială a cererii de 
ciment în Pakistan. Pe acest fundal şi în scopul atenuării crizei de ciment şi a urgentării reconstruc-
ţiei, BEI a finanţat un nou proiect privind fabricarea cimentului în Khaipur, cu un împrumut de  
35 milioane EUR.



Raport de activitate 200654Grupul BEI

Mobilizarea fondurilor:  
strategie în folosul beneficiarilor

Banca rămâne angajată în vederea celei mai bune utilizări a puterii sale financiare, bazată pe sus-
ţinerea acţionarilor – statele membre ale UE – pentru asigurarea unei finanţări la un cost optim, 
oferind astfel valoare adăugată clienţilor. Urmărind aceste obiective, banca a menţinut o strategie 
de finanţare constantă, aceasta implicând atât continuitate, cât şi inovare în programele sale de 
referinţă şi în emisiunile sale individualizate. De rezultatele obţinute au beneficiat clienţii băncii, 
atât cei din UE, cât şi cei din pieţele în curs de dezvoltare vizate de bancă.  

lizată în euro (10,6 miliarde EUR), urmată de USD (un 
echivalent de 9,7 miliarde EUR) şi GBP (un echivalent 
de 8,0 miliarde EUR). 

Activităţile din 2006 în monedele principale au  
fost diferenţiate de o serie de inovaţii şi trăsături 
distinctive. În EUR, unde banca a mobilizat în total  
17,4 miliarde EUR (prin emisiuni de referinţă şi cu ori-
entare specifică), a existat o continuă aliniere activă la 
caracteristicile principalelor emisiuni suverane, inclu-
siv un volum de emisiune de 5 miliarde EUR pentru 

Volumul fondurilor mobilizate, de 48 miliarde EUR, a 
fost similar celui din anul precedent. S-au mobilizat 
fonduri într-un număr record de 24 de monede, inclu-
siv şase devize în format sintetic. A existat o cerere 
sporită în monede „neprincipale” (în special dolari 
australieni), care a generat o finanţare în valoare de 
8 miliarde EUR, în comparaţie cu 6 miliarde EUR în 
2005. Cu toate acestea, monedele principale (euro, 
lira sterlină şi dolarul american) au rămas sursa prin-
cipală de finanţare, reprezentând 40 miliarde EUR  
(44 miliarde EUR în 2005). 

Receptarea pozitivă de către piaţă a activităţilor de 
finanţare ale BEI a fost reflectată în sondajul Euro-
Week, unde actorii de pe piaţă au acordat băncii 
distincţiile „Cel mai impresionant emitent”, „Cel mai 
inovator emitent” şi „Cel mai bun emitent suprana-
ţional/agenţie” pentru al treilea an consecutiv. De 
asemenea, banca a fost votată „Cel mai interesant şi 
ambiţios emitent pentru anii următori”.

Monede principale – calitate suverană şi 
inovare

Programele de referinţă în monedele principale, euro 
(EUR), liră sterlină (GBP) şi dolar american (USD), au 
consolidat poziţionarea unică a băncii ca emitent 
suveran de referinţă în multiple devize. Aceasta 
rămâne un element esenţial pentru o activitate efi-
cientă de finanţare. Emisiunile de referinţă în cele trei 
monede principale ale băncii au mobilizat un echi-
valent de 28 miliarde EUR (59% din fondurile totale). 
Dintre acestea, suma cea mai importantă a fost mobi-

Volumul programului de finanţare înainte de swap, 
 2002-2006: 
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emisiunile de referinţă „EARN”1� – cu două noi tran-
zacţii de 5 miliarde EUR în segmentele de 5 şi 10 ani. 
Aceasta a facilitat obţinerea avantajului de finanţare 
asociat în 2006 performanţelor puternice ale obliga-
ţiunilor europene suverane. Atenţia acordată lichi-
dităţilor suverane s-a manifestat şi în creşterea cu 
580 milioane EUR a obligaţiunilor EARN 2008, prin 
intermediul unei proceduri de alocare a lichidităţii 
pe bază de licitaţie. Banca rămâne singurul emitent 
care suplimentează emisiunile suverane cu emisiuni 
de referinţă în format global într-un volum de 5 mili-
arde EUR, cu scadenţe de la � la �0 de ani. 

Un element important în emisiunile cu orientare 
specifică şi structurate în EUR (mobilizând în total 
6,9 miliarde EUR) a fost prima emisiune distribuită 
printr-o ofertă publică în toate cele 12 ţări din zona 
euro [denumită ofertă publică europeană de titluri, 
„EPOS” (European Public Offering of Securities)]. Este 
vorba de o emisiune obligatară de 1 miliard EUR 
indexată la rata inflaţiei din zona euro. A fost o ope-
raţiune eficientă datorită mecanismului „paşaport” 
prevăzut în Directiva UE privind prospectul14. A fost 
prima dată când mecanismul „paşaport” a fost utili-
zat la o asemenea scară pe piaţa obligaţiunilor. De 
aceea, emisiunea trebuie menţionată ca o contribu-
ţie la dezvoltarea pieţei de capital în EUR. 

Pe piaţa GBP, banca şi-a menţinut poziţia ca prin-
cipală alternativă la obligaţiunile de stat britanice 
(gilts), cu un volum total în circulaţie în GBP de circa 
10% din piaţa GBP non-gilt. În GBP, banca a mobilizat 
în total 5,7 miliarde GBP (8,4 miliarde EUR). Au existat 
tranzacţii cu 15 scadenţe de referinţă diferită, până 
în 2054, cea mai largă gamă existentă de scadenţe 
ale emisiunilor, altele decât obligaţiunile de stat bri-
tanice. De asemenea, au fost iniţiate două noi linii 
de referinţă, cu scadenţe de � şi, respectiv, 10 ani. În 
categoria produselor structurate, banca a realizat o 
emisiune nouă şi a mărit la un total de 297 milioane 
GBP emisiunea existentă indexată la inflaţie, cu sca-
denţa în 2016.

Pe piaţa dolarului american, banca a mobilizat o 
sumă globală de 17,6 miliarde USD (14,2 miliarde 

EUR), fiind unul din cei mai mari emitenţi neameri-
cani în această deviză. Banca a lansat cinci emisiuni 
de referinţă în format global, pe toate scadenţele 
cheie: � ani, 5 ani, 10 ani (de două ori) şi �0 de ani. 
Ultima dintre aceste emisiuni, prin extinderea curbei 
BEI până la �0 de ani, a fost prima emisiune de refe-
rinţă în această parte a curbei după reintroducerea 
obligaţiunilor de tip „long bond” de către Trezore-
ria americană. A doua emisiune nouă de � miliarde 
USD, cu scadenţă la 10 ani, a reprezentat cea mai 
mare tranzacţie cu această scadenţă a unui emitent 
neamerican de categorie AAA, subliniind puternica 
lichiditate oferită de către BEI. De asemenea, banca 
a emis două obligaţiuni în eurodolari, pe segmen-
tul de 7 ani, în valoare de 1 miliard USD şi, respectiv,  
1,5 miliarde USD. Aceasta din urmă a fost cea mai 
mare euroobligaţiune din categoria sa de active 
în acest an. Tranzacţiile structurate s-au ridicat la  
1,4 miliarde USD (1,2 miliarde EUR).

Diversificarea monedelor de emisiune

În afara celor trei monede principale, banca a 
mobilizat un echivalent de 8,0 miliarde EUR în alte  
15 monede. De asemenea, banca a mai avut emi-
siuni în şase devize în format sintetic (înregistrate 
în categoria altor monede de plată), în valoare de 
0,6 miliarde EUR. Cea mai mare sursă de creştere 
în monedele „neprincipale” a fost dolarul australian 
(AUD), cea mai mare pondere având-o trei monede, 
fiecare contribuind cu un echivalent de peste 1 mili-
ard EUR, respectiv AUD (1,8 miliarde EUR), yenul japo-
nez (JPY cu 1,� miliarde EUR) şi lira turcească (TRY cu 
1,1 miliarde EUR).

Impactul asupra dezvoltării

Activitatea de dezvoltare în monedele noilor state 
membre, ale statelor aderente/în curs de aderare şi 
ale ţărilor partenere ale UE a rămas o trăsătură impor-
tantă. Finanţarea în aceste monede şi alte monede 

Mobilizarea fondurilor: strategie în folosul beneficiarilor

13  Obligaţiuni de referinţă pentru zona 
euro (Euro Area Reference Notes).

14  Această directivă stabileşte un meca-
nism eficient de circulaţie a prospectelor 
de emisiune în statele membre ale Uni-
unii Europene: un prospect aprobat de 
autoritatea competentă dintr-un stat 
membru („autoritatea de reglementare 
din ţara de origine”) poate fi utilizat ca 
prospect valabil în orice alt stat membru 
(„stat membru gazdă”) fără necesitatea 
altei aprobări a prospectului („recu-
noaştere reciprocă”).
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(în format sintetic). De asemenea, banca şi-a păstrat 
un rol conducător în privinţa randului sud-african 
(ZAR), mobilizând 2,8 miliarde ZAR (�12 milioane 
EUR). În acest cadru, emisiunea în ZAR la 8%, cu sca-
denţa în 201�, a fost mărită la 4,5 miliarde ZAR, deve-
nind cea mai mare şi mai lichidă obligaţiune de pe 
piaţa europeană a randului. În alte regiuni, a existat o 
primă emisiune sintetică în rupie indoneziană (IDR), 
însoţită de emisiuni repetate în format sintetic în real 
brazilian (BRL) şi rublă rusească (RUB). 

Progrese în alte monede europene

Pe piaţa francului elveţian (CHF), banca a introdus 
o nouă emisiune de referinţă de �00 milioane CHF, 
cu scadenţă la �0 de ani, care era emisiunea cu sca-
denţa cea mai lungă la momentul lansării. Pe piaţa 
coroanei daneze (DKK), banca a emis obligaţiunea cu 
scadenţa cea mai lungă, de tip „blue-stamped” la 2% 

ale ţărilor vizate de împrumuturile băncii are ca scop 
eliminarea riscului valutar, putând fi astfel îmbinate 
finanţarea băncii şi împrumuturile către beneficiari. 

Dintre monedele noilor state membre şi ale state-
lor în curs de aderare, cea mai mare cerere a exis-
tat pentru lira turcească, unde banca a mobilizat un 
echivalent de 1,1 miliarde EUR şi a continuat să-şi 
dezvolte lichiditatea şi curba randamentelor. În leva 
bulgară (BGN), banca şi-a lansat prima obligaţiune 
cu rată variabilă. Banca a realizat emisiuni în alte trei 
monede din regiune (coroana cehă (CZK), forintul 
maghiar (HUF) şi zlotul polonez (PLN)). 

În afara Europei, au existat rezultate semnificative 
în dezvoltarea monedelor ţărilor partenere din regi-
unea mediteraneană şi Africa. Trebuie menţionate 
prima emisiune a băncii în lire egiptene (EGP), la 
momentul respectiv emisiunea sintetică cu cea mai 
lungă scadenţă pe acea piaţă, emisiunea din Bots-
wana (BWP) şi cea în dolari namibieni (NAD), ambele 
fiind primele din partea unui emitent internaţional 

Emisiuni contractate şi mobilizate în 2006* faţă de 2005 

(milioane EUR)

Înainte de swap: După swap:

2006 2005 2006 2005

EUR 17 4�9 �6,� % 19 �11 �8,8 % �1 820 66,2 % �2 179 64,6 %
CZK 18 0,0 % 18 0,0 % 19 0,0 %
DKK 2�5 0,5 % 2�5 0,5 %
GBP 8 �92 17,5 % 10 057 20,2 % � 067 6,4 % � 096 6,2 %
HUF 110 0,2 % 222 0,4 % 97 0,2 % 5� 0,1 %
PLN �2 0,1 % 7� 0,1 % �2 0,1 % 49 0,1 %
SEK �09 0,6 % 174 0,4 % �09 0,6 % 468 0,9 %

Total UE 26 5�5 55 % 29 8�8 60 % �5 577 74 % �5 864 72 %

AUD 1 840 �,8 % 692 1,4 %  
BGN 102 0,2 %
CHF 70� 1,5 % 709 1,4 % 259 0,5 % 
HKD 101 0,2 %
ISK 501 1,0 % 162 0,� %
JPY 1 277 2,7 % 1 �52 2,7 %  
MXN 18� 0,4 %
NOK 424 0,9 % �8 0,1 % 88 0,2 % �8 0,1 % 
NZD 9�� 1,9 % 1 077 2,2 %  
TRY 1 095 2,� % 1 222 2,5 %  
USD 14 225 29,6 % 14 �09 28,7 % 12 �05 25,6 % 1� 581 27,� %
ZAR �12 0,7 % 219 0,4 % 80 0,2 % 6� 0,1 %

Total non-UE 21 515 45 % 19 962 40 % 12 47� 26,0 % 1� 941 28,0

TOTAL 48 050 100 % 49 800 100 % 48 050 100 % 49 805 100 %

* Resurse mobilizate în baza autorizaţiei globale de împrumut pentru 2006, inclusiv „prefinanţarea” în valoare de 2,9 miliarde EUR încheiată în 2005.
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„Cum să cumperi Europa”
BEI ca emitent – rezumat

Deţinerea băncii în comun de către statele membre 
UE susţine bonitatea de vârf a acesteia, obligaţiu-
nile BEI putând fi văzute ca un mod de „a cumpăra 
Europa”.

➾  Prin deţinerea băncii de către toate statele UE, 
obligaţiunile BEI sunt o investiţie unică şi diversi-
ficată de tip suveran.

➾  Cele trei agenţii principale de rating acordă băn-
cii calificativul AAA, care indică în mod uniform o 
perspectivă stabilă a BEI.

➾  Abordarea strategică a pieţei presupune o foca-
lizare puternică pe lichiditate şi transparenţă. 
Aceasta îmbină programe complete de referinţă 
în cele trei monede principale ale băncii (EUR, GBP 
şi USD) cu emisiuni individualizate într-o gamă 
variată de monede şi produse.

➾  BEI este unul din cei mai mari şi frecvenţi emi-
tenţi pe pieţele internaţionale de capital. În 2006 
a mobilizat un total de 48 miliarde EUR. 

➾  În mod tradiţional, banca a contribuit la dezvol-
tarea pieţelor de capital în monedele noilor state 
membre, statelor aderente / în curs de aderare şi 
ale ţărilor partenere ale UE. Pentru acestea, emi-
siunile în monedele locale pot sprijini extinderea 
împrumuturilor. 

(6 miliarde DKK la 2%, scadenţă iunie 2026), răspun-
zând cererii investitorilor pentru produse cu durate 
eficiente din punct de vedere fiscal într-un segment 
susţinut de guvern. Pe piaţa coroanei suedeze (SEK), 
banca a lansat prima obligaţiune indexată în funcţie 
de rata inflaţiei emisă de o instituţie supranaţională 
pe piaţa internaţională (o emisiune de 1,5 miliarde 
SEK, cu scadenţa în 2020). De asemenea, banca a 
fost prezentă pe pieţele coroanei islandeze (ISK) şi 
coroanei norvegiene (NOK). În ansamblu, banca a 
mobilizat un echivalent de 2,2 miliarde EUR în „alte 
monede europene”.

Creşterea din Asia/Pacific

BEI şi-a întărit rolul de emitent de marcă pe pieţele 
din Asia/Pacific, mobilizând un echivalent de 4,2 mili-
arde EUR. Pe piaţa dolarului australian (AUD), banca 
a realizat cea mai puternică creştere şi cel mai mare 
volum de emisiuni dintre monedele „neprincipale” 
(�,0 miliarde AUD faţă de 1,2 miliarde AUD în 2005) 
şi a fost cel mai mare emitent „Kangaroo” (străin). Pe 
această piaţă, banca a emis prima obligaţiune „Kan-
garoo” indexată în funcţie de rata inflaţiei, o emisiune 
de 250 milioane AUD, indexată în funcţie de indicele 
preţurilor de consum, cu scadenţa în 2020. De ase-
menea, banca a emis un echivalent de 0,9 miliarde 
EUR pe piaţa dolarului neozeelandez (NZD). Pe piaţa 
yenului japonez (JPY) trebuie menţionată emisiu-
nea globală de 50 miliarde JPY, pe 20 de ani, care, în 
momentul lansării, a fost singura emisiune de refe-
rinţă cu cupon la nivelul pieţei, scadentă în 20 ani, 
a unui emitent suveran pe pieţele internaţionale. 
Pe piaţa dolarilor Hong Kong (HKD), banca a emis o 
obligaţiune de 1 miliard HKD, cu scadenţă la 2 ani, 
aceasta fiind prima tranzacţie supranaţională după 
relaxarea legislaţiei din Hong Kong, care a permis 
emisiuni mai scurte de trei ani. 
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Guvernare corporativă

Philippe Maystadt 
şi Danuta Hübner, 
Comisar european
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Instrumente şi iniţiative în Uniune

Cooperarea intensă dintre Comisie şi BEI a condus la 
introducerea în 2006 a unor noi instrumente finan-
ciare şi facilităţi comune pe perioada 2007-201�. 
Pentru susţinerea politicilor sale, Uniunea are la dis-
poziţie mai multe resurse bugetare şi ale BEI decât 
niciodată, dat fiind efectul de levier combinat al 
bugetului UE şi al celor 48 miliarde EUR mobilizate 
anual de către BEI pe piaţa de capital.

Grupul BEI şi-a consolidat procedurile de coope-
rare cu Comisia Europeană prin lansarea a trei noi 
iniţiative comune care permit statelor membre să 
utilizeze în mai mare măsură fondurile structurale 
europene – a căror valoare a fost mărită substanţial 
la �08 miliarde EUR pe perioada 2007-201�. De acum 
va fi posibilă alocarea unei părţi a fondurilor structu-
rale în scopuri de inginerie financiară în domeniile 
care acordă sprijin IMM-urilor şi microîntreprinde-
rilor (JEREMIE) sau dezvoltării sociale urbane (JES-
SICA). A treia iniţiativă (JASPERS) – finanţată de 
către Comisie, Grupul BEI şi BERD – oferă asistenţă 
tehnică gratuită pentru identificarea şi executarea 
proiectelor de infrastructură din noile state mem-
bre care sunt eligibile pentru finanţare din fondurile 
structurale. Au fost deja identificate câteva proiecte 
în cadrul acestor facilităţi. Această asistenţă tehnică 
nu presupune vreo obligaţie de a solicita finanţarea 
BEI sau BERD.

În mod similar, BEI şi Comisia şi-au reunit efortu-
rile pentru a accelera punerea în aplicare a ambiţi-
osului program RTE în domeniul transporturilor şi 

energiei, prin instituirea unei Facilităţi de finanţare 
structurată şi a unui fond de garantare RTE pentru 
facilitarea finanţării proiectelor cu un profil ridicat de 
risc. Cele două instrumente financiare vor funcţiona 
drept catalizator în atragerea a până la 20 miliarde 
EUR de finanţare publică sau privată suplimentară 
pentru susţinerea RTE.

Pentru a susţine efortul de inovare şi C-D în Uniune, 
BEI şi Comisia instituie o nouă Facilitate de cerce-
tare, în valoare de 1 miliard EUR, cofinanţată de 
către bancă şi al 7-lea Program-cadru pentru C-D. 
Şi aici, acest instrument financiar va permite asu-
marea mai multor riscuri şi mobilizarea capitalului 
privat în vederea unor proiecte importante pentru 
competitivitatea industrială a Uniunii. Solicitată de 
Consiliul European din decembrie 2005, facilitatea 
ar putea mobiliza până la 10 miliarde EUR de fonduri 
suplimentare în perioada 2007-201�.

În acelaşi timp, FEI urmează să dea un nou impuls 
susţinerii IMM-urilor, printr-o creştere de capital – în 
curs de pregătire în prezent – şi prin punerea la dis-
poziţie a unei sume suplimentare de 1,1 miliarde 
EUR prin Programul cadru pentru competitivitate 
şi inovare, pentru lansarea unor produse financiare 
inovatoare, în special pentru IMM-urile noi.

Dezvoltarea şi cooperarea în afara UE

Anul 2006 a fost, de asemenea, important pentru 
BEI deoarece Consiliul a stabilit noi mandate ale 
activităţii băncii în afara Uniunii, în ţările partenere. 

Dialogul cu instituţiile europene care dezbat şi decid politicile Uniunii este important pentru 
stabilirea cadrului activităţilor BEI atât în interiorul, cât şi în afara Uniunii Europene. Comi-
sia  Europeană,  împreună  cu  BEI,  a  pregătit  în  2006  dezbaterile  şi  deciziile  Consiliului  care 
vor ghida activitatea băncii în anii următori. BEI participă în Consiliul de Miniştri (ECOFIN) şi 
interacţionează regulat cu Parlamentul European.

Cooperarea constructivă cu UE  
şi cu instituţiile financiare similare



Raport de activitate 200660Grupul BEI

Cooperarea constructivă cu UE şi cu instituţiile financiare similare

BEI va acorda împrumuturi de până la 27,8 miliarde 
EUR în perioada 2007-201�, cu o garanţie din buge-
tul UE. De asemenea, Comisia şi BEI au înfiinţat un 
nou fond fiduciar pentru finanţarea infrastructurii 
în Africa Subsahariană. 

Pentru a fi eficientă şi coerentă în afara Uniunii, 
finanţarea BEI şi cea din bugetul UE vor fi, de ase-
menea, coordonate foarte strâns cu alte instituţii 
de finanţare care funcţionează în acelaşi dome-
niu. În acest sens, în 2006 BEI a semnat acorduri 
cu Agence française de développement, Kreditan-
stalt für Wiederaufbau şi cu instituţiile europene 
de finanţare a dezvoltării – un grup de 14 bănci de 

BEI şi Comisia 
Europeană  
(DG-Regio)  

au semnat în iulie un 
„Acord  

de contribuţie” 
pentru JASPERS.

dezvoltare bilaterale –, precum şi cu BERD şi Banca 
Mondială. Comisia Europeană a luat deseori parte 
la aceste acorduri.

Cooperarea cu alte instituţii financiare internaţionale 
a condus, de asemenea, la noi iniţiative de mediu, în 
special înfiinţarea unor fonduri pentru comercializa-
rea creditelor de emisie în vederea combaterii schim-
bărilor climatice, şi la o cartă comună referitoare la 
Principiile europene pentru mediu, aplicabile finan-
ţării proiectelor atât în interiorul, cât şi în exteriorul 
Uniunii Europene. Finanţarea comună a proiectelor 
în afara UE a avut loc şi în trecut, dar noile acorduri 
o vor consolida.
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Publicarea informaţiilor

Publicarea informaţiilor este o componentă a anga-
jamentului băncii faţă de transparenţă. La 28 martie 
2006, Consiliul de administraţie al BEI a aprobat o 
politică revizuită de publicare a informaţiilor, alini-
ind politica de publicare a băncii, adoptată în 2002, 
la standardele actuale de transparenţă ale aces-
teia şi luând în considerare iniţiativele europene şi 
principiile internaţionale. Pentru a permite părţilor 
interesate să contribuie la revizuirea politicii, a fost 
ţinută o consultare publică. Procesul a trecut prin 
două etape şi a generat numeroase contribuţii ale 
părţilor interesate. BEI a adoptat o abordare foarte 
flexibilă în ceea ce priveşte calendarele şi proce-
durile, pentru a permite consultări cât mai ample, 
iar rezultatele au fost primite pozitiv, atât de către 
participanţi, cât şi de către bancă. A fost publicat 
un raport de consultare, rezumând modul în care a 
avut loc aceasta, reunind contribuţiile tuturor parti-
cipanţilor şi poziţiile motivate ale băncii, în măsura 
în care au fost luate în considerare. 

Noua politică de publicare se bazează pe principiul 
publicării informaţiilor, prin care toate informaţi-
ile deţinute de către BEI fac obiectul publicării la 
cerere, cu excepţia cazului în care există un motiv 
imperativ care o împiedică. BEI fiind o bancă, există 
anumite constrângeri asupra informaţiilor pe care 
le poate publica, aceste constrângeri fiind stabilite 
în politica sa. Din trei în trei ani vor avea loc revizu-
iri oficiale ale politicii. În plus, banca îşi va analiza 
politica dintr-o perspectivă juridică în prima jumă-
tate a anului 2007, în scopul aplicării dispoziţiilor 
din Regulamentul Aarhus privind aplicarea, pentru 
instituţiile şi organismele comunitare, a dispoziţii-
lor Convenţiei de la Aarhus privind accesul la infor-
maţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi 
accesul la justiţie în domeniul mediului. 

Esenţiale pentru accesul public la informaţii sunt 
pagina de Internet a BEI, care a primit circa � mili-
oane de vizitatori în 2006, şi Infodesk-ul BEI, care 
a prelucrat circa �0 000 de cereri de informare din 
partea unei varietăţi de grupuri interesate. Lista 
proiectelor conţinând şi stadiile în care se află aces-
tea, de pe pagina de Internet a băncii, joacă un rol 
foarte important în politica de publicare a infor-
maţiilor. Banca s-a angajat să publice pe pagina sa 
de Internet informaţii sumare asupra proiectelor 
pe care le ia în considerare pentru finanţare. Toate 
proiectele trebuie publicate înainte să fie aprobate 
de Consiliul de administraţie, cu excepţia cazului 
când acest lucru este împiedicat din motive legi-
time de confidenţialitate, ceea ce poate fi uneori 
cazul pentru proiecte din sectorul privat. Atunci 
când proiectul necesită o evaluare a impactului 
asupra mediului, banca depune eforturi pentru a 
oferi, pe lista proiectelor, o legătură către rezumatul 
cu caracter netehnic al evaluării impactului asupra 
mediului şi, pentru proiectele din afara UE, către 
echivalentul său, împreună cu declaraţia cu privire 
la impactul asupra mediului. După aprobarea Con-
siliului de administraţie şi contractarea împrumu-
tului, toate proiectele finanţate sunt enumerate în 
raportul anual.

Relaţiile cu organizaţiile societăţii civile

Relaţia BEI cu organizaţiile societăţii civile (OSC), 
inclusiv organizaţiile neguvernamentale (ONG) şi 
alte grupuri de interese, se bazează pe recunoaşterea 
faptului că aceste organizaţii pot avea o contribuţie 
valoroasă la dezvoltarea politicii sale. De asemenea, 
acestea pot contribui la conştientizarea de către 
bancă a problemelor locale şi pot oferi informaţii 
utile asupra proiectelor. 

Deschiderea şi transparenţa sunt esenţiale pentru păstrarea şi întărirea credibilităţii şi respon-
sabilităţii BEI faţă de părţile interesate şi toţi cetăţenii, în Europa şi în afara ei.

Transparenţă şi responsabilitate
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Un Serviciu pentru Societatea Civilă în cadrul Depar-
tamentului Comunicare coordonează contactele 
băncii cu ONG-urile şi alte grupuri de interese. Acesta 
asigură coerenţa şi calitatea comunicării şi se anga-
jează într-un dialog activ cu societatea civilă. În inte-
riorul băncii, serviciul asigură coordonarea în ceea ce 
priveşte contactele şi problemele legate de societa-
tea civilă şi, de asemenea, derulează, împreună cu 
Departamentul Resurse Umane şi experţi externi, 
programe interne de conştientizare şi întărire a capa-
cităţii personalului în ceea ce priveşte interacţiunea 
băncii cu societatea civilă.

În 2006, interacţiunea cu OSC a fost caracterizată 
de noi modalităţi de implicare. În primul rând, BEI a 
lansat parteneriate cu organizaţii-expert cu care are 
în comun obiective specifice, precum Agenda Lisa-
bona a UE, dezvoltarea durabilă, protecţia mediului 
sau reducerea sărăciei. De asemenea, a semnat un 
acord în domeniul biodiversităţii cu UICN (Uniunea 
Internaţională pentru Conservarea Naturii). Acesta 
oferă un cadru pentru activităţi comune şi cooperare 
în probleme legate de aspectul de biodiversitate al 
activităţilor BEI, UICN oferind expertiză asupra iniţi-
ativelor, politicilor şi strategiilor băncii, precum ana-
lize asupra orientărilor privind precauţia sau asistenţă 
pentru monitorizarea unor aspecte ale proiectelor 
finanţate de BEI. De asemenea, UICN asistă progra-
mele interne de formare şi conştientizare ale băncii 
în domeniul biodiversităţii.

O altă evoluţie cheie care contribuie la calitatea 
relaţiilor cu OSC este noua practică BEI a consultă-
rilor publice pentru anumite politici, strategii sau 
linii directoare. După reuşita consultării publice 
privind politica BEI de publicare a informaţiilor, un 
proces similar de revizie va începe în 2007 pentru 
politicile, orientările şi procedurile privind comba-
terea corupţiei, fraudei, spălării banilor şi finanţării 
terorismului. 

De asemenea, banca doreşte să-şi menţină şi să-şi 
îmbunătăţească contactele cu principalele ONG-uri 
care dezbat politici critice şi care desfăşoară campa-
nii cu privire la aspecte legate de activităţile băncii. 

Contactele cu aceste organizaţii au crescut în ultimii 
ani, dezvoltându-se o componentă de dialog. Acest 
lucru este evidenţiat de participarea băncii la eveni-
mente organizate de acestea pe subiecte legate de 
BEI, precum o conferinţă asupra unui mecanism inde-
pendent de conformitate şi recurs al băncii, ţinută la 
Bruxelles în noiembrie 2006 de către CEE Bankwatch 
Network şi alte ONG-uri.

Ca parte a seminariilor sale regulate adresate ONG-
urilor şi altor OSC, banca a ţinut două seminarii în 
2006. Seminarul de primăvară din Bruxelles a abor-
dat cercetarea-dezvoltarea şi inovarea în cadrul Pro-
cesului Lisabona, formarea capitalului uman şi rolul 
societăţii civile în ciclul proiectelor băncii. Semina-
rul de toamnă din Berlin a abordat chestiuni refe-
ritoare la triunghiul „mediu – schimbări climatice 
– energie”. Pe agendă s-a aflat şi responsabilitatea 
întreprinderilor.

În 2006, banca a primit peste 100 de cereri de publi-
care a informaţiilor din partea ONG-urilor. O treime 
dintre acestea priveau proiecte de transport rutier, 
în principal în noile state membre şi în statele can-
didate.

Audit, control şi evaluare

Pentru a fi responsabilă în exterior, banca are meca-
nisme de control pentru toate activităţile sale. Unele 
dintre aceste mecanisme de control sunt statutare, 
altele se bazează pe norme organizatorice interne, în 
timp ce altele sunt operate de organisme de control 
externe independente.

Comitetul de audit este un organ statutar al BEI, 
subordonat Consiliului guvernatorilor, respectiv 
miniştrii de finanţe ai statele membre ale UE. Acesta 
verifică legalitatea operaţiunilor şi registrelor băncii, 
în conformitate cu procedurile prevăzute în Statut şi 
în regulamentul intern. O firmă de auditori externi, 
Ernst & Young, asistă Comitetul de audit în îndeplini-
rea sarcinilor sale. Direcţia de gestionare a riscurilor 
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Porţi deschise.

Ca parte a strategiei sale de comunicare, BEI a publicat în 2006 o gamă largă de 
broşuri şi rapoarte de ţară, sectoriale, tematice, anuale şi de evaluare, în limbile 
comunitare şi în alte limbi, după caz. De asemenea, aceasta depune eforturi con-
stante pentru a avea o pagină de Internet actuală şi informativă. Dar contactele 
personale nu s-au demodat. Dimpotrivă, personalul profesional şi membrii Comi-
tetului de direcţie au luat parte la nenumărate evenimente organizate de autori-
tăţile UE sau naţionale şi de organizaţii profesionale pe teme specifice, evidenţiind 
activităţile băncii şi sprijinul financiar pe care îl poate acorda aceasta.

În plus, banca a fost prezentă la 30 de evenimente importante cu un birou de 
informaţii, prin care au fost puse la dispoziţie toate informaţiile relevante asupra 
BEI. Printre aceste evenimente se numără, de exemplu, Carbon Expo din Köln şi 
Săptămâna Verde de la Bruxelles în mai 2006, Carbon Expo din Beijing şi Săptă-
mâna Europeană a Oraşelor şi Regiunilor de la Bruxelles în octombrie, ori Zilele 
Europene ale Dezvoltării din noiembrie, tot la Bruxelles.

Grupurile interesate din domeniile relevante sunt, de asemenea, binevenite la 
Luxemburg şi la birourile externe ale băncii. Aproximativ 2 200 de studenţi, pro-
fesionişti, factori decizionali de nivel înalt, diplomaţi şi politicieni locali din peste 
40 de ţări au vizitat în 2006 sediul din Luxemburg.

O bună ocazie pentru comunicare va fi anul curent (2007), a 50-a aniversare 
a semnării Tratatului de la Roma, când banca se va alătura celorlalte instituţii 
europene cu ocazia manifestărilor aniversare, incluzând reuniuni şi conferinţe 
pe teme economice şi politice. Dincolo de evaluarea realizărilor trecute, propria 
aniversare de 50 de ani a BEI din 2008 va fi valorificată pentru o privire spre viitor 
şi pentru sublinierea rolului său ca bancă a UE pentru cetăţenii europeni. O serie 
de evenimente externe, publicaţii şi alte activităţi promoţionale se va concentra 
pe transparenţă, guvernare corporativă modernă, noi tipuri de împrumut, precum 
şi pe valoarea adăugată a băncii în operaţiunile din interiorul şi din afara Uniunii 
Europene. Inaugurarea noii clădiri a BEI, adiacentă sediului său din Luxemburg, 
va coincide cu reuniunea anuală a Consiliului guvernatorilor din iunie 2008 şi va 
reprezenta unul din vârfurile aniversării de 50 de ani a BEI.

Întâlnirea cu  
ONG-urile din 2006
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Dialogul dintre BEI şi universităţi

Cercetătorii din mediul universitar doresc să afle mai multe despre activităţile BEI, iar banca vrea 
să fie la curent cu cercetările universitare din domeniul său de activitate. Pentru a facilita aceste 
schimburi reciproce, BEI a lansat în 2006 o Acţiune pentru cercetarea universitară, care oferă sub-
venţii centrelor de cercetare din UE, stagii pentru tinerii cercetători şi finanţări pentru reţelele uni-
versitare selectate.

Centrele de cercetare universitare primesc subvenţii de până la 100 000 EUR pe an, pe o perioadă de 
trei ani, pentru a-şi extinde cercetarea în domenii de interes major pentru BEI. În baza unei competiţii, 
banca a selectat patru universităţi pentru patru subiecte de cercetare cruciale: evaluarea financiară 
şi economică a impactului asupra mediului (Università Ca’Foscari, Veneţia); evaluarea tehnologică 
şi accelerarea inovării (Università di Bologna); parteneriatele public-private (Universidad Politécnica 
de Madrid) şi dimensiunile sociale ale dezvoltării durabile (Oxford Brookes University).

Pentru tinerii cercetători, BEI oferă stagii pentru realizarea proiectelor de cercetare propuse de 
bancă, sub îndrumarea comună a unui coordonator din partea universităţii şi a unui coordona-
tor din partea BEI.

De asemenea, pot beneficia de finanţare reţelele universitare care se concentrează pe domenii de 
importanţă specială pentru BEI şi, dacă este cazul, acestea pot purta sigla „Reţea universitară BEI”.
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Seminarul 
„Universităţile 
europene 
în căutarea 
excelenţei” s-a 
desfăşurat la sediul 
din Luxemburg al 
băncii la data de  
17 noiembrie 2006
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monitorizează riscurile de credit, de piaţă şi operaţi-
onal, în timp ce Controlul gestiunii se concentrează 
pe procesul transpunerii strategiei în obiective şi 
planuri operaţionale. Delegatul pentru protecţia 
datelor protejează datele personale referitoare la 
angajaţii Grupului BEI.

Un Birou de conformitate asigură respectarea de 
către bancă şi personalul acesteia a tuturor legilor, 
reglementărilor, codurilor de conduită şi regulilor de 
bună practică aplicabile şi funcţionează ca un prim 
nivel de detectare a încălcării normelor de etică şi 
integritate. Acesta controlează conformitatea ex ante 
a noilor politici, proceduri, produse şi operaţiuni sau 
acţiuni avute în vedere. De asemenea, Biroul de con-
formitate monitorizează operaţiunile de împrumut 
şi finanţare din străinătate.

Inspectoratul general independent reuneşte Audi-
tul intern şi Evaluarea operaţiunilor, cele două func-
ţii principale de control ex post. Acesta joacă un rol 
crucial în asigurarea mecanismelor de control, în 
îmbunătăţirea operaţiunilor şi în procesul de trans-
parenţă şi responsabilitate. Auditul intern oferă 
suficiente asigurări privind relevanţa şi eficacitatea 
sistemelor de control intern şi a procedurilor impli-
cate. De asemenea, acesta intervine atunci când 
există bănuieli de fraudă, corupţie sau alte activităţi 
ilegale în legătură cu proiectele finanţate sau care 
beneficiază de investiţii ale Grupului BEI. Evaluarea 
operaţiunilor efectuează evaluări ex post asupra unui 
eşantion reprezentativ de proiecte şi programe finan-
ţate de către bancă, precum şi asupra operaţiunilor 
FEI. Rapoartele sale sunt dezbătute de Consiliul de 

administraţie şi sunt publicate pe pagina de Internet 
a băncii. În 2006, aceasta a finalizat evaluările asupra 
investiţiilor BEI în proiecte de educaţie şi formare, 
reţele transeuropene transfrontaliere, asupra împru-
muturilor din ţările ACP în cadrul Convenţiei Lomé IV, 
asupra Fondului fiduciar al FEMIP (asistenţă tehnică 
în amonte şi operaţiuni cu capital de risc în bazinul 
mediteranean), precum şi cu privire la investiţiile FEI 
în fonduri cu capital de risc.

Curtea de Conturi Europeană auditează utilizarea 
fondurilor comunitare administrate de BEI. Banca 
colaborează strâns cu OLAF (Oficiul European Anti-
fraudă) şi cu Ombudsmanul european. În 2006 a fost 
creat un Birou de reclamaţii subordonat direct Secre-
tarului general, acesta ocupându-se cu reclamaţiile 
externe depuse direct la bancă sau prin intermediul 
Ombudsmanului european. O politică de reclamaţii 
şi recurs recent formulată va fi comunicată în exte-
rior pe parcursul anului 2007.
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Raportul privind responsabilitatea băncii

Începând cu 2005, BEI publică un Raport anual privind responsabilitatea băncii, 
care oferă informaţii detaliate privind guvernarea băncii şi activităţile sale în dome-
niul mediului, precum şi informaţii de ordin general. Raportul poate fi consultat pe 
pagina de Internet a BEI (www.eib.org) sau poate fi comandat gratuit în versiune 
tipărită.
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Recrutarea şi angajarea de personal

În 2006, în centrul politicii de recrutare a băncii  
s-au aflat în continuare obiectivele operaţionale, 
punerea în aplicare a iniţiativei JASPERS (pregătirea 
proiectelor şi asistenţa tehnică în noile state mem-
bre) şi asigurarea de personal în acest scop deve-
nind prioritare. În 2006 personalul băncii a ajuns la  
1 �6915. S-au ocupat 102 posturi vacante (66 posturi 
de conducere şi �6 posturi de execuţie). Din cele  
66 de persoane recrutate pentru posturi de con-
ducere, 58% au fost bărbaţi, iar 42% femei. 19 din 
cele 102 posturi au fost ocupate de persoane din 
noile state membre. În 2006, banca a primit în jur de  
17 000 cereri de angajare.

Perfecţionarea personalului

Modificările efectuate în sistemul de remuneraţie a 
personalului au impus analizarea şi modernizarea sis-
temelor de evaluare şi avansare a personalului. Siste-
mul de avansare se bazează pe roluri (responsabilităţi 
şi competenţe legate de un post). Clarificarea aces-
tor roluri a continuat pe tot parcursul anului 2006. În 
acest context, s-au  definit clar criteriile de avansare, 
atât cele fixe, cât şi cele variabile. Banca a elaborat şi 
în alte domenii diverse strategii de creştere a perfor-
manţelor. De pildă, Programul privind riscul de credit 
iniţiat de Serviciul de formare profesională a resurselor 
umane este complet operaţional, fiind obligatoriu de 
urmat de către funcţionarii din sectorul operaţiunilor 
de împrumuturi şi analiştii de credite.

Sănătatea şi bunăstarea personalului

De când a fost înfiinţat  propriul serviciu medical al 
băncii, din a doua jumătate a anului 2005, acesta şi-
a intensificat eforturile de identificare şi prevenire 
a riscurilor privind igiena muncii şi de promovare 
a unui mediu de lucru sănătos care să ofere satis-
facţie profesională.  Pe lângă examinarea medicală 
la angajare şi un pachet complex de analize medi-
cale anuale de care beneficiază personalul, între 
activităţile desfăşurate se numără şi o campanie de 
sănătate, măsuri menite să încurajeze şi să faciliteze 
reintegrarea în muncă după o absenţă îndelungată 
pe motiv de boală şi servicii de sănătate mai bune 
în timpul deplasărilor. Mai mult, banca a organizat 
pregătirea membrilor personalului care s-au oferit 
să facă parte din echipa de prim ajutor nou-înfiin-
ţată în cadrul băncii.

Administraţia şi personalul BEI

Anul 2006 reprezintă încă un an al schimbării pentru Departamentul Resurse umane al BEI. 
S-au depus eforturi considerabile pentru elaborarea unei strategii noi bazate pe trei criterii 
esenţiale: calitatea  ireproşabilă a resurselor umane, motivarea şi perfecţionarea, precum şi 
bunăstarea personalului (sănătate şi securitate), acordându-se atenţie şi îmbunătăţirii servi-
ciilor administrative prin simplificare şi optimizare.

15  În acest număr este inclus şi personalul 
BEI detaşat pentru FEI  (situaţie la data 
de 31 decembrie 2006) 
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Fiind nevoită să ajusteze sumele maxime asigurate 
pentru anumite servicii medicale, în 2006 banca şi-a 
revizuit normele de rambursare în cadrul asigurărilor 
de sănătate. Totodată, banca şi-a reconsiderat strate-
gia în vederea eficientizării modului de administrare 
a sumelor alocate pentru asigurările de sănătate.

În ceea ce priveşte serviciile sociale pentru perso-
nal, banca a obţinut 50 de locuri într-o creşă privată, 
pe lângă celelalte o sută de locuri de care dispunea 
deja în cadrul propriei creşe, la preţuri subvenţionate, 
pentru copiii membrilor personalului.

 

Comunicarea la nivelul personalului

Preocuparea susţinută a băncii privind îmbunătă-
ţirea comunicării interne s-a materializat prin crea-
rea în 2006 a unui Serviciu de comunicare internă în 
cadrul Departamentului Resurse umane. Acest ser-
viciu răspunde de întreaga activitate de comunicare 
cu personalul, care cuprinde difuzarea informaţiilor 
de ultimă oră legate de serviciu, totodată sprijinind 
şi încurajând dialogul social deschis în cadrul băncii 
pe o largă varietate de teme.

Reprezentarea personalului

Problemele legate de personalul băncii sunt tratate 
printr-o procedură de consultare între Departamen-
tul Resurse umane (RU) şi Colegiul reprezentanţilor 
personalului (RP) prin întâlnirile periodice dintre 
conducerea RU şi RP în cadrul grupurilor de lucru 
pe teme  specifice şi al comitetelor mixte. În 2006, 
Consiliul pentru pensii s-a preocupat intens în mod 
special de definirea principiilor directoare ale acor-
dului cadru care va sta la baza elaborării sistemului 
de pensii. Reprezentanţii personalului au fost repre-
zentaţi în grupul de lucru care a elaborat politica pri-
vind responsabilitatea socială corporativă şi al cărui 
prim raport anual a fost publicat în 2006. În ceea ce 
priveşte grupurile de lucru, trebuie menţionate şi 

activităţile grupului care răspunde de revizuirea sis-
temului de remuneraţie, activităţi care s-au finalizat 
prin propuneri specifice prezentate Consiliului de 
administraţie la sfârşitul anului 2006. În urma respin-
gerii unora din aceste propuneri de către Consiliul 
de administraţie, Colegiul a considerat că procesul 
de consultare nu s-a desfăşurat corespunzător şi şi-
a prezentat demisia.  

Comitetul consultativ pentru egalitatea 
şanselor între femei şi bărbaţi

Comitetul consultativ pentru egalitatea şanselor 
între femei şi bărbaţi (COPEC) monitorizează punerea 
în aplicare a politicii şanselor egale în ceea ce priveşte 
dezvoltarea carierei, recrutarea, formarea profesio-
nală şi infrastructura de bunăstare socială.

În 2006, COPEC a participat la elaborarea unei note 
în domeniul RU privind echilibrul de gen şi egalita-
tea de gen în cadrul BEI, în urma unui studiu al ega-
lităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi efectuat de un 
consultant extern independent. În octombrie 2006, 
Comitetul de direcţie al BEI a aprobat recomandările 
conţinute în această notă.

În iunie 2006, BEI a găzduit cea de-a  unsprezecea 
întrunire anuală a Reţelei de informare cu privire la 
reprezentarea femeilor şi bărbaţilor la nivelul orga-
nizaţiilor şi instituţiilor [Organisational and Instituti-
onal Gender Information Network (ORIGIN)]. Scopul 
acestei reţele constă în schimbul de informaţii, expe-
rienţe şi învăţăminte trase din problematica egalităţii 
de gen şi diversităţii. Au fost prezenţi douăzeci şi cinci 
de delegaţi, inclusiv directori de resurse umane de la 
Banca Mondială, Banca Asiatică de Dezvoltare, Con-
siliul Europei, Parlamentul European şi OSCE, reuniţi 
pentru a discuta initiaţiativele întreprinse în cadrul 
propriilor organizaţii în ultimele douăsprezece luni 
şi pentru a schimba opinii şi idei.

Administraţia şi personalul BEI
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Consiliul guvernatorilor este format din miniştrii 
desemnaţi de fiecare din cele 27 de state membre, 
de regulă miniştrii de finanţe din aceste state. Acesta 
stabileşte orientările politicii de creditare, aprobă 
conturile anuale şi bilanţul şi decide cu privire la par-
ticiparea băncii la operaţiunile de finanţare din afara 
Uniunii Europene, precum şi cu privire la majorările 
de capital. În plus, numeşte membrii Consiliilor de 
administraţie, Comitetului de direcţie şi Comitetu-
lui de audit.

Consiliul de administraţie are competenţa exclu-
sivă de a decide cu privire la împrumuturi, garanţii 
şi mobilizări de fonduri. Prin controlul privind buna 
administrare a băncii, Consiliul de administraţie 
asigură gestionarea băncii în conformitate cu dis-
poziţiile Tratatului şi ale Statutului şi cu directivele 
generale stabilite de guvernatori. Membrii Consiliu-
lui de administraţie sunt numiţi de guvernatori pen-
tru o perioadă de cinci ani cu posibilitatea reînnoirii 
mandatului, în urma desemnării lor de către statele 
membre, şi se subordonează exclusiv băncii.

Consiliul de administraţie este format din 28 de admi-
nistratori, fiind desemnat câte unul de către fiecare 
stat membru şi unul de Comisia Europeană. Există 
18 supleanţi, ceea ce înseamnă că o parte din aceste 
poziţii sunt deţinute în comun de grupuri de state.

În plus, pentru a extinde competenţa profesională 
a Consiliului de administraţie în anumite dome-
nii, acesta poate să coopteze maximum 6 experţi  
(� administratori şi � supleanţi), care participă la 

şedinţele Consiliului de administraţie în calitate de 
consilieri fără drept de vot.

Deciziile se iau cu o majoritate constând din cel puţin 
o treime a membrilor cu drept de vot şi reprezentând 
cel puţin 50% din capitalul subscris.

Comitetul de direcţie este organul executiv colec-
tiv permanent al băncii. Este format din 9 membri. 
Sub autoritatea preşedintelui băncii şi sub contro-
lul Consiliului de administraţie, acesta gestionează 
afacerile curente ale BEI, pregăteşte deciziile pentru 
administratori şi asigură executarea acestor decizii. 
Preşedintele conduce şedinţele Consiliului de admi-
nistraţie. Membrii Comitetului de direcţie se sub-
ordonează exclusiv băncii; aceştia sunt numiţi de  
Consiliul guvernatorilor, pe baza propunerii Consi-
liului de administraţie, pentru o perioadă de şase ani 
cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

În conformitate cu Statutul băncii, preşedintele băn-
cii este şi preşedintele Consiliului de administraţie.

Comitetul de audit este un organ independent care 
se subordonează direct Consiliului guvernatorilor şi 
care are sarcina de a verifica legalitatea operaţiunilor 
şi registrelor băncii. După aprobarea situaţiilor finan-
ciare de către Consiliul de administraţie, Comitetul de 
audit întocmeşte rapoartele sale cu privire la aceste 
situaţii. Rapoartele Comitetului de audit cu privire 
la rezultatele activităţii sale în anul anterior sunt tri-
mise Consiliului guvernatorilor împreună cu raportul 
anual al Consiliului de administraţie.

Comitetul de audit este compus din � membri şi  
� observatori, numiţi de guvernatori pentru un man-
dat de trei ani.

Capital: Cota de participare a fiecărui stat membru 
la capitalul băncii se bazează pe ponderea sa econo-
mică în cadrul Uniunii Europene (exprimată prin PIB) 
la data aderării. În contextul extinderii Uniunii Euro-
pene în vederea includerii Bulgariei şi României la  
1 ianuarie 2007, dispoziţiile Statutului BEI au modifi-
cat cotele de participare la capitalul băncii şi  la guver-

Organele statutare ale BEI

Comitetul de audit

Dispoziţiile care reglementează acti-
vitatea acestor organe sunt definite 
în Statutul şi regulamentul intern al 
băncii. Listele membrilor organelor 
statutare ale BEI, curriculum vitae 
al acestora şi informaţiile suplimen-
tare privind sistemele de remuneraţie 
sunt actualizate periodic şi publi-
cate pe pagina de Internet a băncii: 
www.eib.org.
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narea acesteia. În conformitate cu statutul său, banca 
este autorizată să aibă un volum maxim al împrumu-
turilor acordate nerambursate până la echivalentul a 
de două ori şi jumătate capitalul său.

În total, capitalul subscris al băncii se ridică la peste 
164,8 miliarde EUR.

Organele statutare ale BEI

Comitetul de direcţie

Defalcarea capitalului BEI la data de 1 ianuarie 2007

0 10 000 000 000 20 000 000 000

Suma (EUR) %

Germania 26 649 5�2 500 DE 16,170
Franţa 26 649 5�2 500 FR 16,170

Italia 26 649 5�2 500 IT 16,170
Regatul Unit 26 649 5�2 500 GB 16,170

Spania 15 989 719 500 ES 9,702
Belgia 7 �87 065 000 BE 4,482

Ţările de Jos 7 �87 065 000 NL 4,482
Suedia 4 900 585 500 SE 2,974

Danemarca � 740 28� 000 DK 2,269
Austria � 666 97� 500 AT 2,225
Polonia � 411 26� 500 PL 2,070

Finlanda 2 106 816 000 FI 1,278
Grecia 2 00� 725 500 GR 1,216

Portugalia 1 291 287 000 PT 0,784
Republica Cehă 1 258 785 500 CZ 0,764

Ungaria 1 190 868 500 HU 0,72�
Irlanda 9�5 070 000 IE 0,567

România 86� 514 500 RO 0,524
Republica Slovacă 428 490 500 SK 0,260

Slovenia �97 815 000 SI 0,241
Bulgaria 290 917 500 BG 0,177
Lituania 249 617 500 LT 0,151

Luxemburg 187 015 500 LU 0,11�
Cipru 18� �82 000 CY 0,111

Letonia 152 ��5 000 LV 0,092
Estonia 117 640 000 EE 0,071

Malta 69 804 000 MT 0,042

Total 164 808 169 000 100,000
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Philippe MAYSTADT
Preşedintele băncii şi al Consiliului de administraţie

Gerlando GENUARDI
Vicepreşedinte

 Philippe MAYSTADT Preşedintele băncii şi al Consiliului de administraţie
➾  Strategie generală
➾  Aspecte instituţionale, relaţii cu celelalte instituţii europene
➾  Coordonarea activităţii Inspectorului general, Controlorului financiar  

şi Şefului Biroului de conformitate
➾  Resurse umane
➾  Comunicare internă
➾  Politica de egalitate a şanselor; Preşedinte al Comitetului consultativ  

pentru egalitatea şanselor între femei şi bărbaţi (COPEC)
➾  Preşedinte al Consiliului de administraţie al FEI
➾  Preşedinte al Comitetului bugetar

 Gerlando GENUARDI Vicepreşedinte
➾  Finanţări în Italia, Grecia, Cipru, Malta şi Balcanii de Vest
➾  Facilitatea de finanţare structurată (FFS)
➾  Buget
➾  Contabilitate
➾  Tehnologii ale informaţiei
➾  Guvernator al BERD

 Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Vicepreşedinte
➾  Finanţări în Franţa şi în ţările partenere mediteraneene
➾  Finanţare IMM-uri
➾  Parteneriat cu sectorul bancar
➾  Comunicare externă
➾  Transparenţă şi politica de informare
➾  Relaţii cu ONG-urile
➾  Membru al Consiliului de administraţie al FEI

 Ivan PILIP Vicepreşedinte
➾  Finanţări în Polonia, Republica Cehă, Ungaria, Slovacia, Slovenia şi Bulgaria
➾  Reţele transeuropene de transport şi energie
➾  Responsabilitatea socială corporativă
➾  Viceguvernator al BERD

 Torsten GERSFELT Vicepreşedinte
➾  Finanţări în Ţările de Jos, Danemarca, Irlanda, ţările ACP şi în Africa de Sud
➾  Aspecte privitoare la energie
➾  Studii sectoriale, economice şi financiare
➾  Preşedinte al Comitetului pentru arte

 Simon BROOKS Vicepreşedinte
➾  Finanţări în Regatul Unit
➾  Protecţia mediului 
➾  Audit intern, Audit extern şi relaţii cu Comitetul de audit
➾  Respectarea conformităţii
➾  Relaţii cu Curtea de Conturi Europeană
➾  Relaţii cu Oficiul European Antifraudă (OLAF) şi Ombudsmanul european
➾  Clădiri, mediu de lucru şi logistică

 Carlos DA SILVA COSTA Vicepreşedinte
➾  Finanţări în Spania, Belgia, Portugalia, Luxemburg, America Latină şi Asia
➾  Aspecte juridice privind operaţiunile şi produsele
➾  Mobilizări de fonduri
➾  Membru al Comitetului pentru arte

 Matthias KOLLATZ-AHNEN Vicepreşedinte
➾  Finanţări în Germania, Austria, România, Croaţia şi Turcia
➾  Coeziune economică şi socială; Convergenţă
➾  Iniţiativa JASPERS (Asistenţă comună pentru susţinerea proiectelor în regiunile 

europene)
➾  Gestionarea riscurilor: riscuri de credit, riscuri de piaţă şi riscuri operaţionale
➾  Membru al Comitetului pentru subvenţii

 Eva SREJBER Vicepreşedinte (la 01/07/2007)
➾  Finanţări în Suedia, Finlanda, Lituania, Letonia, Estonia, în ţările vecine din Est,  

în Rusia şi în ţările AELS
➾  Programul „i2i” (punerea în aplicare a Strategiei Lisabona), inclusiv FFIR (Facilitatea 

de finanţare cu împărţirea riscurilor)
➾  Evaluarea ex post a operaţiunilor
➾  Preşedinte al Comitetului pentru subvenţii

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
Vicepreşedinte

Ivan PILIP
Vicepreşedinte

Simon BROOKS
Vicepreşedinte

Matthias KOLLATZ-AHNEN
Vicepreşedinte

Eva SREJBER
Vicepreşedinte (la 01/07/2007)

Carlos DA SILVA COSTA
Vicepreşedinte

Torsten GERSFELT 
Vicepreşedinte

Comitetul de direcţie al BEI
Colegiul de conducere al băncii şi responsabilităţile de supraveghere ale membrilor săi

Situaţia la 01/05/2007



Raport de activitate 2006 71 Grupul BEI

Organigramă
(situaţia la 1 iunie 2007)

Secretariat general,  
afaceri juridice  
şi resurse umane

Alfonso QUEREJETA 
Secretar general şi director general pentru afaceri juridice

u  Afaceri instituţionale 
Dominique de CRAYENCOUR 
Director

• Ferdinand SASSEN

“  Organisme de conducere, secretariat, protocol 
Hugo WOESTMANN 
Director asociat

“  Servicii lingvistice 
Kenneth PETERSEN

Serviciul juridic

u   Afaceri comunitare şi financiare; Finanţări în afara Europei

Marc DUFRESNE 
Director general adjunct pentru afaceri juridice

  • Jean-Philippe MINNAERT 
   Delegat pentru protecţia datelor 

	 “   Afaceri financiare 
Nicola BARR 
Director asociat

	 “  	Afaceri instituţionale şi de personal 
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ

	 “   Bazinul mediteranean (FEMIP), Africa, zona Caraibelor, Pacific 
– Facilitatea pentru investiţii, America Latină şi Asia 
Regan WYLIE-OTTE 
Director asociat

         

u   Finanţări în Europa 
Gerhard HÜTZ 
Director

  • Gian Domenico SPOTA

	 “   Politică operaţională, Noi instrumente financiare 
José María FERNÁNDEZ MARTÍN

	 “    Marea Adriatică, Europa de Sud-Est 
Manfredi TONCI OTTIERI 
Director asociat

	 “    Regatul Unit, Irlanda, Ţările Baltice, Danemarca, Finlanda, 
Suedia, ţările AELS 
Patrick Hugh CHAMBERLAIN

	 “    Franţa, Belgia, Ţările de Jos, Luxemburg 
Pierre ALBOUZE

	 “     Europa Centrală, Polonia, Rusia, vecinii de la est 
Barbara BALKE

	 “     Spania, Portugalia 
Ignacio LACORZANA
  • Maria SHAW-BARRAGAN

Direcţia generală de strategie

Rémy JACOB
Director general

“	Gestionarea resurselor şi coordonare 
Geneviève DEWULF

u  Strategie, control de gestiune şi control financiar
 Jürgen MOEHRKE
 Director

u   Control financiar şi contabilitate 
Luis BOTELLA MORALES 
Şef control financiar

	 “   Contabilitate generală 
Henricus SEERDEN

	 “   Contabilitatea terţilor şi cheltuieli administrative 
Frank TASSONE

       
	 “   Studii economice şi financiare 

Éric PERÉE
       
	 “   Planificare, buget şi control 

Theoharry GRAMMATIKOS 
Director asociat
  • Yannick MORVAN

       
	 “   Politica privind responsabilitatea corporativă 

Felismino ALCARPE
       

  •   Gudrun LEITHMANN-FRÜH 
(Coordonare FEI şi Curtea de Conturi)

u   Resurse umane

Xavier COLL 
Director

 
•  Jean-Philippe BIRCKEL

“  Administrare şi sisteme de gestionare 
Michel GRILLI 
Director adjunct

• Catherine ALBRECHT

“ Recrutare de personal 
Luis GARRIDO

“  Dezvoltarea resurselor umane şi gestionarea organizaţiei 
Bruno TURBANG (interimar)

• Ute PIEPER-SECKELMANN

“  Bunăstarea la locul de muncă şi echilibrul dintre viaţa 
profesională şi viaţa privată 
...

“  Comunicare internă 
Alain JAVEAU

u    Departament “  Serviciu  h  birou extern
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u  Comunicare 
Gill TUDOR 
Purtător de cuvânt şi director

“ Biroul de presă 
Gill TUDOR

“ Informarea publicului şi relaţii cu societatea civilă 
Yvonne BERGHORST

Birouri de informare
 h  Biroul din Paris 

Henry MARTY-GAUQUIÉ 
Director

 h  Biroul din Roma 
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI 
Director asociat

 h  Biroul din Londra 
Adam McDONAUGH

 h  Biroul din Berlin 
Paul Gerd LÖSER

u  Tehnologia informaţiei 
Patrick KLAEDTKE 
Director pentru sistemele de informare

“ Infrastructuri şi tehnologii 
José GRINCHO 
Director asociat

“ Aplicaţii pentru operaţiuni financiare şi de împrumut 
Derek BARWISE

“ Aplicaţii administrative şi pentru gestionarea riscului 
Simon NORCROSS

Clădiri, logistică şi documentare
Patricia TIBBELS
Responsabil principal

“ Gestionarea mediului de lucru 
Patricia TIBBELS

“ Grupul operativ pentru imobilul nou 
Enzo UNFER

“ Gestionarea documentelor şi arhivelor 
...

“ Achiziţii şi servicii administrative 
...

Direcţia de operaţiuni în Uniunea 
Europeană şi în ţările candidate

Thomas HACKETT 
Director general

u	Asistenţă pentru operaţiuni 
... 
Coordonator operaţional principal

“ Coordonare 
Dominique COURBIN

“ Sisteme de informare şi aplicaţii 
Thomas FAHRTMANN

“ Asistenţă pentru activitatea de împrumut 
Bruno DENIS

JESSICA 
Eugenio LEANZA

• Gianni CARBONARO

u  Instrumente ale Acţiunii pentru Creştere 
Thomas BARRETT 
Director

“ Reţele transeuropene 
Tilman SEIBERT 
Director asociat

• Ale Jan GERCAMA

“ Iniţiativa Inovare 2010 (i2i) 
Kim KREILGAARD

“ Mediu, energie şi activităţi de consiliere 
Christopher KNOWLES 
Director asociat

u  Europa Occidentală 
Laurent de MAUTORT 
Director

“ Regatul Unit, Irlanda – Bănci şi întreprinderi 
Robert SCHOFIELD

“  Europa Occidentală – Împrumuturi structurate şi operaţiuni de 
parteneriat public-privat (PPP) 
Cheryl FISHER

“ Franţa – Infrastructuri 
Jacques DIOT 
Director asociat

“ Franţa – Bănci şi întreprinderi 
Jean-Christophe CHALINE

• Miguel MORGADO

“ Belgia, Luxemburg, Ţările de Jos 
Henk DELSING 
Director asociat

u  Spania, Portugalia 
Carlos GUILLE 
Director

“ Spania – Infrastructuri 
Luca LAZZAROLI

“ Spania – Bănci şi întreprinderi 
Fernando de la FUENTE 
Director asociat

 h  Biroul din Madrid 
Angel FERRERO

“ Portugalia 
Rui Artur MARTINS

 h  Biroul din Lisabona 
Pedro EIRAS ANTUNES

u  Europa Centrală 
Joachim LINK 
Director

“ Germania de Nord 
Peggy NYLUND GREEN 
Director asociat

“ Germania de Sud 
Anita FUERSTENBERG-LUCIUS

“ Republica Cehă, Slovacia 
Jean VRLA

“ Austria, Ungaria 
Paolo MUNINI

u    Departament “  Serviciu  h  birou extern
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 h  Biroul din Viena 
Emanuel MARAVIC 
Director

u  Marea Adriatică 
Antonio PUGLIESE 
Director

“ Italia, Malta – Infrastructuri 
Bruno LAGO 
Director asociat

• Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO 
“ Italia, Malta – Bănci şi întreprinderi 

Marguerite McMAHON

“ Slovenia, Croaţia, Balcanii de Vest 
Romualdo MASSA BERNUCCI

u  Europa de Sud-Est

Andreas VERYKIOS
Director general adjunct

“ Grecia 
Themistoklis KOUVARAKIS

 h  Biroul din Atena 
Fotini KOUTZOUKOU 

“ Bulgaria, România, Cipru 
Cormac MURPHY

 h  Biroul din Bucureşti 
Götz VON THADDEN

“ Turcia 
Franz-Josef VETTER

 h  Biroul din Ankara 
...

 h  Biroul din Istanbul 
Alain TERRAILLON

u  Marea Baltică 
... 
Director

“ Polonia 
Heinz OLBERS

 h  Biroul din Varşovia 
Michal LUBIENIECKI

“ Ţările Baltice, Danemarca, Finlanda, Suedia, ţările AELS 
Michael O’HALLORAN

• Ann-Louise AKTIV VIMONT

 h  Biroul din Helsinki 
...

Direcţia de operaţiuni în afara Uniunii 
Europene şi a ţărilor candidate

Jean-Louis BIANCARELLI 
Director general

u   Serviciul de consiliere pe probleme economice  
de dezvoltare 
Daniel OTTOLENGHI 
Economist şef pentru dezvoltare 
Director asociat

• Bernard ZILLER

u   Ţările vecine şi Rusia 
Claudio CORTESE 
Director

• Alain NADEAU

“ Maghreb 
Bernard GORDON

 h  Biroul din Rabat 
René PEREZ

 h    Biroul din Tunis 
Diederick ZAMBON

“ Orientul Apropiat 
Jane MACPHERSON

 h  Biroul din Cairo 
Luigi MARCON

“ Europa de Est, Caucazul de Sud şi Rusia 
Constantin SYNADINO

• Umberto DEL PANTA

“ Operaţiuni specializate 
Jean-Christophe LALOUX

u   Africa, zona Caraibelor, Pacific – Facilitatea pentru investiţii 
Martin CURWEN 
Director

“ Africa de Vest şi Sahel 
Gustaaf HEIM

 h  Biroul din Dakar 
Jack REVERSADE

“ Africa Centrală şi de Est 
Flavia PALANZA 
Director asociat

 h  Biroul din Nairobi 
Carmelo COCUZZA

“ Africa Meridională şi Oceanul Indian 
Serge-Arno KLÜMPER

 h  Biroul din Tshwane (Pretoria) 
David WHITE

“ Zona Caraibelor şi Pacific 
David CRUSH

 h  Biroul din Fort-de-France 
Anthony WHITEHOUSE

 h  Biroul din Sydney 
Jean-Philippe DE JONG

“ Resurse şi dezvoltare 
Tassilo HENDUS

“ Administrarea portofoliului, Strategie 
Catherine COLLIN

u    Departament “  Serviciu  h  birou extern
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“ Proiecte de dezvoltare, iniţiative noi, deşeuri solide 
Stephen WRIGHT 
Director asociat

• Eberhard GSCHWINDT
• Philippe GUINET

JASPERS

Patrick WALSH 
Director asociat

•  Agustin AURÍA 
Director asociat

• Axel HÖRHAGER
• Christian CAREAGA

Direcţia de gestionare a riscurilor

Pierluigi GILIBERT 
Director general

“ Coordonare şi asistenţă 
Elisabeth MATIZ 
Director asociat

“ Monitorizare financiară şi restructurarea operaţiunilor 
Klaus TRÖMEL 
Director asociat

u   Riscuri de credit 
Per JEDEFORS 
Director

“ Întreprinderi, sectorul public, infrastructuri 
Stuart ROWLANDS

“ Finanţări pentru proiecte şi operaţiuni din afara UE 
Paolo LOMBARDO

“ Instituţii financiare 
Per de HAAS (interimar)

u   Riscuri financiare şi operaţionale 
Alain GODARD 
Director

“ GAP (gestiune active-pasive) şi gestionarea riscurilor de piaţă 
Giancarlo SARDELLI

• Vincent THUNUS

“ Produse derivate 
Luis GONZALEZ-PACHECO

“ Riscuri operaţionale 
Antonio ROCA IGLESIAS

Inspectoratul general

Peter MAERTENS 
Inspector general

•  Siward de VRIES 
(Serviciul de anchetare a fraudelor)

“ Audit intern 
Ciaran HOLLYWOOD

“ Evaluarea operaţiunilor 
Alain SÈVE 
Director asociat

• Gavin DUNNETT
• Rainer SAERBECK
• Werner SCHMIDT

Biroul de conformitate al Grupului BEI

Konstantin ANDREOPOULOS  
Şeful Biroului de conformitate

•  Evelyne POURTEAU 
Director asociat

• Luigi LA MARCA

Consilier al Comitetului de direcţie
pe probleme de strategie şi negociere în cadrul  
Grupului BEI

Francis CARPENTER  
Director general

Reprezentare în Consiliul de administraţie
al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Terence BROWN  
Administrator reprezentant al BEI

Walter CERNOIA  
Administrator supleant

u   America Latină şi Asia 
Francisco de PAULA COELHO 
Director

“ America Latină 
Alberto BARRAGAN

“ Asia 
Matthias ZÖLLNER

• Philippe SZYMCZAK

Direcţia de finanţe

Bertrand de MAZIÈRES 
Director general

• Ghislaine RIOS

u   Pieţe de capital 
Barbara BARGAGLI PETRUCCI 
Director

“ Euro 
Carlos FERREIRA DA SILVA

• Aldo ROMANI

“ Europa (în afara zonei euro), Africa 
Richard TEICHMEISTER

“ America, Asia, Pacific 
Eila KREIVI

• Sandeep DHAWAN

“ Relaţii cu investitorii şi marketing 
Peter MUNRO

u   Trezorerie 
Anneli PESHKOFF 
Director

“ Gestiune lichidităţi 
Francis ZEGHERS

• Timothy O’CONNELL

“ Gestiune active/pasive 
Jean-Dominique POTOCKI

“ Administrare portofoliu 
Paul ARTHUR

“ Inginerie financiară şi servicii de consiliere 
Guido BICHISAO

u   Previziuni şi decontarea operaţiunilor 
Gianmaria MUSELLA 
Director

“ Împrumuturi şi asistenţă operaţională împrumuturi - biroul 
contabilitate-administrativ (back office) 
Ralph BAST

“ Trezorerie - biroul contabilitate-administrativ (back office) 
Yves KIRPACH

“ Mobilizări de fonduri - biroul contabilitate-administrativ (back office) 
Antonio VIEIRA

“ Sisteme şi proceduri 
Georg HUBER 
Director asociat

“ Coordonare şi politici financiare 
Éric LAMARCQ

Direcţia de proiecte

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU 
Director general

“ Dezvoltare durabilă 
Peter CARTER 
Director asociat

“ Controlul calităţii şi monitorizare 
Angelo BOIOLI

“ Gestionarea resurselor 
Béatrice LAURY

u   Competitivitate şi inovare 
Constantin CHRISTOFIDIS 
Director

“ Producţie şi industrie (C-D) 
...

“ TIC şi economie digitală 
...

“ Capital uman 
John DAVIS

“ Servicii şi IMM-uri, industria agroalimentară (inclusiv biocarburanţi) 
Hans-Harald JAHN

• Pedro OCHOA
• Peder PEDERSEN
• Rüdiger SCHMIDT
• Campbell THOMSON

u   Transport şi energie 
Christopher HURST 
Director

• René van ZONNEVELD

“ Transport rutier şi feroviar 
Matthew ARNDT

“ Transport aerian şi maritim 
José Luis ALFARO

• Klaus HEEGE

“ Producţie şi reţele de energie 
...

• Heiko GEBHARDT
• François TREVOUX

“ Eficienţă energetică şi energii regenerabile 
Juan ALARIO GASULLA 
Director asociat

• Nigel HALL

u   Convergenţă şi mediu 
Patrice GÉRAUD 
Director

“ Programe de împrumut 
Guy CLAUSSE 
Director asociat

• Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN

“ Apă şi protecţia mediului 
José FRADE 
Director asociat

• Michel DECKER

“ Transport urban şi alte infrastructuri urbane 
Mateo TURRÓ CALVET 
Director asociat

u    Departament “  Serviciu  h  birou extern
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Organigrama, curriculum vitae al directorilor generali şi al responsabililor unităţilor de control şi informaţiile suplimentare asupra 
sistemelor de remuneraţie a personalului băncii sunt actualizate periodic şi publicate pe pagina de Internet a BEI: www.eib.org

(situaţia la 1 iunie 2007)

“ Proiecte de dezvoltare, iniţiative noi, deşeuri solide 
Stephen WRIGHT 
Director asociat

• Eberhard GSCHWINDT
• Philippe GUINET

JASPERS

Patrick WALSH 
Director asociat

•  Agustin AURÍA 
Director asociat

• Axel HÖRHAGER
• Christian CAREAGA

Direcţia de gestionare a riscurilor

Pierluigi GILIBERT 
Director general

“ Coordonare şi asistenţă 
Elisabeth MATIZ 
Director asociat

“ Monitorizare financiară şi restructurarea operaţiunilor 
Klaus TRÖMEL 
Director asociat

u   Riscuri de credit 
Per JEDEFORS 
Director

“ Întreprinderi, sectorul public, infrastructuri 
Stuart ROWLANDS

“ Finanţări pentru proiecte şi operaţiuni din afara UE 
Paolo LOMBARDO

“ Instituţii financiare 
Per de HAAS (interimar)

u   Riscuri financiare şi operaţionale 
Alain GODARD 
Director

“ GAP (gestiune active-pasive) şi gestionarea riscurilor de piaţă 
Giancarlo SARDELLI

• Vincent THUNUS

“ Produse derivate 
Luis GONZALEZ-PACHECO

“ Riscuri operaţionale 
Antonio ROCA IGLESIAS

Inspectoratul general

Peter MAERTENS 
Inspector general

•  Siward de VRIES 
(Serviciul de anchetare a fraudelor)

“ Audit intern 
Ciaran HOLLYWOOD

“ Evaluarea operaţiunilor 
Alain SÈVE 
Director asociat

• Gavin DUNNETT
• Rainer SAERBECK
• Werner SCHMIDT

Biroul de conformitate al Grupului BEI

Konstantin ANDREOPOULOS  
Şeful Biroului de conformitate

•  Evelyne POURTEAU 
Director asociat

• Luigi LA MARCA
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Conducerea FEI  
şi personalul cheie

➾  Directorul general, care răspunde de gestionarea 
fondului în conformitate cu dispoziţiile Statutu-
lui FEI şi cu orientările şi directivele adoptate de 
Consiliul de administraţie.

Conturile FEI sunt auditate de un Consiliu de audit, 
format din trei persoane numite de Adunarea gene-
rală şi de auditori independenţi.

Consiliul de administraţie

Informaţiile detaliate privind organele statutare FEI (componenţă,  
curriculum vitae al membrilor, remuneraţie) şi serviciile (componenţă,  
curriculum vitae al directorilor generali şi al administratorilor, remunera-
ţia personalului) sunt actualizate periodic şi publicate pe pagina de Inter-
net a FEI:  www.eif.org

Organele statutare ale FEI

FEI este gestionat şi administrat de următoarele 
autorităţi:

➾  Adunarea generală a acţionarilor (BEI, Uniunea 
Europeană, 29 de instituţii financiare), care se 
întruneşte cel puţin o dată pe an;

➾  Consiliul de administraţie, compus din şapte 
membri şi şapte supleanţi, care, inter alia, decide 
cu privire la operaţiunile fondului;

Francis CARPENTER Director general
  Director, Investiţii  
➾  John A. HOLLOwAY

 Capital de risc 
  Şefi
➾   Jean-Philippe BURCKLEN 
➾   Jacques DARCY 
➾   Ulrich GRABENwARTER

 Şef adjunct 
➾   Jouni HAKALA 
➾   Matthias UMMENHOFER

 Personal cheie  
➾   Laurent BRAUN 
➾   Paul VAN HOUTTE 
➾   Christine PANIER 
➾   David wALKER

 Garanţii şi securitizare
  Şef
➾   Alessandro TAPPI 

 Şef adjunct
➾   Christa KARIS

 Personal cheie
➾   Per-Erik ERIKSSON 
➾   Gunnar MAI

 JEREMIE
  Şef
➾   Marc SCHUBLIN 

 Şef adjunct
➾   Hubert COTTOGNI

 Personal cheie
➾   Alexander ANDÒ 
➾   Graham COPE 
➾   Fabrizio CORRADINI

 Gestionarea şi monitorizarea riscurilor 
  Şef
➾   Thomas MEYER 

 Personal cheie
➾   Helmut KRAEMER-EIS 
➾   Pierre-Yves MATHONET

 Afaceri corporative  
  Secretar general 
➾   Robert wAGENER 

  Şefi
➾   Maria LEANDER - Juridic  
➾   Jobst NEUSS - Conformare
➾   Frédérique SCHEPENS - Afaceri corporative şi finanţe

 Personal cheie
➾   Eva GOULAS - Resurse umane  
➾   Marceline HENDRICK - Contabilitate 
➾   Delphine MUNRO - Marketing comunicare 
➾   John PARK - Tehnologia informaţiei şi comunicării



Raport de activitate 2006 77 Grupul BEI

Proiecte eligibile pentru finanţare de către Grupul BEI

La nivelul Uniunii Europene, proiectele avute în vedere pentru finanţare trebuie să contribuie la atin-
gerea unuia sau mai multor obiective din cele enumerate în continuare:
➾  întărirea coeziunii economice şi sociale: promovarea investiţiilor în toate sectoarele economiei pen-

tru a susţine progresul economic în regiunile defavorizate;
➾  încurajarea investiţiilor care contribuie la dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere şi ino-

vare;
➾  îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor din domeniul sănătăţii şi învăţământului, elemente cheie 

în formarea capitalului uman;
➾  dezvoltarea reţelelor de infrastructură cu dimensiune comunitară din domeniul transporturilor, tele-

comunicaţiilor şi transferului de energie;
➾  protejarea mediului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii;
➾  asigurarea aprovizionării cu energie prin utilizarea raţională a acesteia, valorificarea resurselor locale, 

inclusiv a energiei regenerabile, şi diversificarea importurilor.

Grupul BEI susţine dezvoltarea IMM-urilor, îmbunătăţind mediul financiar în care acestea acţionează, 
cu următoarele instrumente:
➾  linii de credit BEI pe termen mediu şi lung;
➾  operaţiuni FEI cu capital de risc;
➾  garanţii FEI pentru IMM-uri.

În ţările candidate şi partenere, banca participă la punerea în aplicare a politicilor de asistenţă pentru 
dezvoltare şi de cooperare. Banca întreprinde acţiuni:
➾  în ţările candidate şi potenţial candidate din Europa de Sud-Est, unde contribuie la atingerea obiec-

tivelor Pactului de stabilitate prin direcţionarea împrumuturilor nu numai în scopul susţinerii recon-
strucţiei infrastructurii de bază şi a proiectelor cu caracter regional, ci şi în scopul dezvoltării sectorului 
privat;

➾  în ţările mediteraneene nemembre, contribuind la atingerea obiectivelor parteneriatului euro-medi-
teranean în vederea creării unei zone de liber schimb până în 2010;

➾  în statele din Africa, zona Caraibelor şi Pacific (ACP), Africa de Sud şi TTPM (ţări şi teritorii de peste 
mări), unde promovează dezvoltarea infrastructurii de bază şi a sectorului privat local;

➾  în America Latină şi Asia, unde sprijină proiecte de interes reciproc pentru Uniune şi pentru ţările 
în cauză.
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Adresele Grupului BEI

Banca Europeană de Investiţii

www.eib.org – U info@eib.org

100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+�52) 4� 79 1
5 (+�52) 4� 77 04

Birouri externe:

Austria Mattiellistraße 2-4
A-1040 Wien

3 (+4�-1) 505 �6 76
5 (+4�-1) 505 �6 74

Belgia Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+�2-2) 2�5 00 70
5 (+�2-2) 2�0 58 27

Franţa 21, rue des Pyramides
F-75001 Paris

3 (+��-1) 55 04 74 55
5 (+��-1) 42 61 6� 02

Germania Lennéstraße 11
D-10785 Berlin

3 (+49-�0) 59 00 47 90
5 (+49-�0) 59 00 47 99

Grecia 1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave
GR-106 74 Athens

3 (+�0) 210 68 24 517
5 (+�0) 210 68 24 520

Italia Via Sardegna �8
I-00187 Roma

3 (+�9) 06 47 19 1
5 (+�9) 06 42 87 �4 �8

Marea Britanie 2 Royal Exchange Buildings
London EC�V �LF

3 (+44) 20 7� 75 96 60
5 (+44) 20 7� 75 96 99

Polonia Plac Piłsudskiego 1
PL-00-078 Warszawa

3 (+48 22) �10 05 00
5 (+48 22) �0 05 01

Portugalia Avenida da Liberdade, 190-4° A
P-1250-147 Lisboa

3 (+�51) 21� 42 89 89
5 (+�51) 21� 47 04 87

Spania Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid

3 (+�4) 914 �1 1� 40
5 (+�4) 914 �1 1� 8�
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Africa de Sud 5 Greenpark Estates
27 George Storrar Drive
Groenkloof 
0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60
5 (+27-12) 425 04 70

Australia Level �1, ABN AMRO Tower  
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000

3 (+61-2) 82 11 05 �6
5 (+61-2) 82 11 06 88

Egipt 6, Boulos Hanna Street
Dokki, 12�11 Giza 

3 (+20-2) ��6 65 8�
5 (+20-2) ��6 65 84

Kenya Africa Re Centre, 5th floor
Hospital Road, PO Box 4019�
KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 27� 52 60
5 (+254-20) 271 �2 78

Maroc Riad Business Center,  
Aile sud, Immeuble S�, 4e étage, 
Boulevard Er-Riad 
Rabat

3 (+212) �7 56 54 60
5 (+212) �7 56 5� 9�

Senegal �, rue du Docteur Roux
BP 69�5, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 4� 00
5 (+221) 842 97 12

Tunisia 70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

Adresele Grupului BEI

Fondul European de Investiţii
www.eif.org – U info@eif.org

4�, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

3 (+�52) 42 66 88 1
5 (+�52) 42 66 88 200

 
Consultaţi pagina de internet a băncii pentru orice modificare a listei birourilor existente şi pentru detalii cu privire la birourile deschise după 
publicarea prezentei broşuri.
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BEI aduce mulţumiri următorilor promotori şi furnizori pentru fotografiile din acest raport:
AVE (pag. 8, 28), Águas de Portugal (pag. 10), TGV-Est européen (pag. 12), SMTC (pag. 13, 16), AP-HM (pag. 15), Jean-Paul Kieffer (pag. 23), 
Aquafin (pag. 24), ANA - Aeroportos de Portugal, SA (pag. 31), LGV-Est européen (pag. 31), Rolls-Royce plc 2006 (pag. 33), CE (pag. 33, 38, 58, 60).

Celelalte fotografii şi ilustraţii au fost puse la dispoziţie de Atelierul grafic al BEI.

Tiparul executat la Imprimerie Centrale s.a., Luxemburg, pe hârtie de tip AcondaVerd Silk folosindu-se cerneluri pe bază de uleiuri vegetale. Cer-
tificată în conformitate cu normele Forest Stewardship Council (FSC), hârtia conţine 60% fibre naturale (din care cel puţin 30% din păduri corect 
administrate), 30% maculatură curăţată de cerneală şi 10% rebuturi rezultate din fabricaţie.

Pe CD-ROM-ul care însoţeşte prezenta broşură, cititorii găsesc informaţii din cele trei volume ale Rapor-
tului anual, precum şi versiunea electronică a volumelor respective în diferite limbi.

Raportul anual este publicat şi pe pagina de Internet a băncii www.eib.org/report.
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