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Raportul anual pentru 2008 al Grupului BEI constă din trei volu-
me separate:
•	 	Raportul	 privind	 activitatea	 şi	 responsabilitatea	 corporativă,	

care	 prezintă	 activitatea	Grupului	 BEI	 în	 anul	 anterior	 şi	 per-
spectivele acestuia;

•	 	Raportul	financiar,	care	prezintă	situaţiile	financiare	ale	Grupu-
lui	BEI,	ale	BEI,	ale	Facilităţii	pentru	investiţii	de	la	Cotonou,	ale	
Fondului	 fiduciar	al	FEMIP,	ale	Fondului	 fiduciar	pentru	 infra-
structură	UE-Africa	şi	ale	FEI,	 împreună	cu	anexele	explicative	
aferente;

•	 	Raportul	 statistic,	 care	 conţine	 lista	 proiectelor	 finanţate	 şi	 a	
fondurilor	mobilizate	de	BEI	în	2008,	precum	şi	lista	proiectelor	
FEI.	Raportul	statistic	conţine	şi	tabele	sintetice	pentru	anul	re-
spectiv	şi	pentru	ultimii	cinci	ani.

Raportul	anual	poate	fi	consultat	şi	pe	site-ul	web	al	băncii,	
www.eib.org/report.
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Grupul BEI: cifre statutare de bază

Banca	Europeană	de	Investiţii

Activitatea în 2008 (milioane EUR)

Proiecte	aprobate 59 292

Uniunea Europeană 53 191
Ţări partenere 6 101

Împrumuturi contractate 57 625

Uniunea Europeană 51 480
Ţări partenere 6 145

Plăţi 48 614

Uniunea Europeană 44 229
Ţări partenere 4 384

Resurse	mobilizate	(înainte	de	swap) 59 497

Monede principale (EUR, GBP, USD) 51 225
Alte monede 8 272

Situaţia la data de 31.12.2008

Volum	total	în	circulaţie  

Împrumuturi din resursele băncii 350 289

Garanţii acordate 262

Finanţare din resurse bugetare 1 593

Mobilizări de fonduri pe termen scurt, mediu şi lung 266 989

Fonduri	proprii 35 718

Totalul	bilanţului 325 761
Profitul	net	al	exerciţiului	financiar 1 651
Capital	subscris 164 808

Din care vărsat şi care urmează a fi vărsat 8 240

Fondul	European	de	Investiţii

Activitatea în 2008

Împrumuturi contractate 2 552

Capital de risc (32 fonduri)  409
Garanţii (20 operaţiuni) 2 143

Situaţia la data de 31.12.2008

Portofoliu 15 867

Capital de risc – active în administrare (299 fonduri)  3 534
Garanţii – poziţii (189 operaţiuni) 12 333

Împrumuturi contractate cumulate

Capital de risc (299 fonduri) 4 754
Garanţii (189 operaţiuni) 13 017

Fonduri	proprii 1 011

Totalul	bilanţului 1 076
Profitul	net	al	exerciţiului	financiar 35
Capital	subscris 2 865

Din care vărsat 573
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Mesajul preşedintelui

În materie de guvernare, BEI respectă normele Uniu-
nii Europene şi orientările emise de G-20. Combate-
rea fraudei, a corupţiei, a spălării de bani şi a finan-
ţării terorismului face parte integrantă din analiza şi 
urmărirea proiectelor. Pentru anumite ţări care pre-
zintă riscuri suplimentare, se apelează la recomandă-
rile „Transparency International”. Biroul de conformi-
tate acordă o atenţie specială acestor aspecte; avizul 
său este tratat cu toate seriozitatea, conducând une-
ori la refuzul finanţării unui proiect. În urma apelului 
G-20, BEI a decis să-şi reanalizeze politica referitoare 
la centrele „offshore”, în cooperare cu alte instituţii fi-
nanciare internaţionale.

Remunerarea membrilor Comitetului de direcţie este 
strict aliniată celei a membrilor Comisiei Europene. 
La aceasta nu se adaugă bonusuri sau alte avantaje. 
Membrii personalului beneficiază de un sistem de 
prime legate de performanţa colectivă şi individuală. 
Bugetul total al primelor este determinat în funcţie 
de gradul de realizare a unui ansamblu de obiective 
(indicatorii principali de performanţă) care se stabi-
lesc în fiecare an de Consiliul de administraţie. Pentru 
funcţiile de conducere, prima reprezintă între 2,38 şi 
3,90 luni de salariu de bază, respectiv mai puţin de o 
treime din salariul anual.

În faţa crizei, sunt posibile două reacţii: „fiecare pen-
tru sine” sau o cooperare consolidată şi pragmatică în 
beneficiul tuturor. Acţionarii BEI au ales a doua vari-
antă, la care vrem să ne aducem propria contribuţie.

Philippe	Maystadt
Preşedintele	 

Grupului	Băncii	Europene	de	Investiţii

Criza financiară a avut un impact dramatic nu numai 
asupra sectorului financiar, ci şi asupra economiei în 
ansamblul ei, afectând numeroşi bărbaţi şi femei în 
toate ţările noastre.

Prin urmare, este normal ca acţionarii noştri, cele 27 
de state membre ale Uniunii Europene, să ne fi solici-
tat să facem mai mult şi mai repede pentru a sprijini 
întreprinderile şi pentru a înlesni redresarea econo-
mică. În ultimul trimestru din 2008, BEI a sporit sub-
stanţial împrumuturile acordate, volumul contractat 
ridicându-se în final la 57 miliarde EUR, respectiv o 
creştere cu 21% în raport cu 2007. În aceeaşi perioa-
dă de timp, banca a efectuat plăţi cu 10 miliarde EUR 
peste nivelul prevăzut, acestea ajungând la 49 miliar-
de EUR la sfârşitul anului. Este vorba în special de îm-
prumuturile pentru IMM-uri, care, la cererea Consiliu-
lui ECOFIN, au crescut cu 42% în raport cu 2007.

Datorită unei gestiuni prudente, BEI a fost mai puţin 
atinsă de criza financiară; aceasta a înregistrat chiar 
o uşoară creştere a profitului anual. Fondurile proprii 
ale băncii au crescut cu 6,9%, ajungând la 36 miliar-
de EUR. Conform normelor acordului Basel II, aceasta 
înseamnă o rată de adecvare a capitalului de 35,5%. 
Acest nivel foarte ridicat ilustrează soliditatea finan-
ciară a BEI, o soliditate care este necesară în perioade 
dificile şi imprevizibile şi în momentul în care BEI este 
chemată de către acţionarii săi să acorde şi mai multe 
împrumuturi.

De altfel, aceştia au înţeles necesitatea întăririi în con-
tinuare a BEI, devansând o majorare de capital prevă-
zută iniţial pentru 2010. De la 1 aprilie 2009, capitalul 
BEI este de 232 miliarde EUR, ceea ce îi oferă mar-
ja necesară pentru a spori volumul împrumuturilor 
acordate în măsura cerută de intensitatea crizei.

Desigur, aceasta nu înseamnă că putem finanţa ab-
solut orice. BEI, ca instrument de finanţare pe termen 
lung al Uniunii Europene, nu poate finanţa decât pro-
iecte viabile care contribuie la obiectivele Uniunii şi 
care îndeplinesc criteriile tehnice, economice şi de 
mediu ale băncii.
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Planul operaţional al băncii pentru perioada 
2009-2011

Planul	de	afaceri	detaliat	al	BEI	pentru	următorii	ani	este	prezentat	într-un	document	pus	la	dis-
poziţia	publicului:	Planul	operaţional	al	băncii	pentru	perioada	2009-2011.	La	solicitarea	Con-
siliului	European,	a	Consiliului	Afaceri	Economice	şi	Financiare	(ECOFIN)	şi	a	acţionarilor	băncii,	
activităţile	acesteia	vor	fi	guvernate	de	nevoia	de	a	avea	o	reacţie	flexibilă	faţă	de	criza	din	sec-
torul	bancar	şi,	în	plan	general,	faţă	de	criza	economică	din	Uniunea	Europeană.

În practică, aceasta înseamnă că Grupul BEI îşi inten-
sifică activităţile într-un ritm alert. Comparativ cu ni-
velul împrumuturilor din anii anteriori, banca urmă-
reşte creşterea	 volumului	 total	 al	 împrumuturilor	
sale	cu	aproximativ	30%, până la circa 66-67 miliar-
de EUR în 2009 şi 2010.

BEI îşi va menţine constant interesul faţă de Uniunea 
Europeană şi faţă de statele aflate în etapa de preade-
rare. Obiectivele strategice ale băncii reflectă obiecti-
vele politicilor UE în şase domenii specifice: coeziu-
nea economică şi socială şi convergenţa; punerea în 
aplicare a economiei bazate pe cunoaştere; dezvol-

tarea reţelelor transeuropene (RTE); sprijin pentru în-
treprinderile mici şi mijlocii; protecţia şi îmbunătăţi-
rea mediului şi promovarea comunităţilor durabile; 
sprijinirea energiei durabile, competitive şi sigure.

Volumul împrumuturilor către întreprinderile mici şi 
mijlocii acordate prin intermediari financiari va creşte 
cu aproximativ 50% în următorii doi ani – cu 2,5 mili-
arde EUR în plus pe an – urmând a se înfiinţa şi o linie 
nouă de produse care permite împărţirea riscurilor 
cu băncile intermediare. Împrumuturile suplimentare 
pentru energie şi combaterea schimbărilor climatice 
se vor ridica la 6 miliarde EUR pe an. Acestea includ şi 
o Facilitate europeană privind transportul nepoluant 
pentru industria automobilelor şi a altor mijloace de 
transport, precum şi pentru producătorii de echipa-
mente originale şi furnizorii de componente ai aces-
tor industrii. Facilitatea vizează reducerea semnifica-
tivă a CO2 prin alocarea de sume pentru cercetare, 
dezvoltare şi inovare, precum şi pentru active corpo-
rale din infrastructura şi unităţile de producţie impli-
cate. Întrucât există pericolul ca criza să aibă un im-
pact disproporţionat asupra anumitor state membre, 
banca va creşte împrumuturile acordate pentru con-
vergenţă cu încă 2,5 miliarde EUR pe an. O parte din 
fondurile suplimentare vor fi linii de credit deschise 
pentru sectorul bancar local cu scopul de a fi transfe-
rate IMM-urilor din regiunile de convergenţă.

În acelaşi timp, banca îşi va continua strategia privind 
asumarea mai multor riscuri într-o manieră contro-
lată pentru	a	obţine	o	valoare	adăugată	mai	mare.	
Prin consolidarea produselor şi proceselor sale care 
vizează cele şase obiective prioritare existente şi sub-
scriind la eforturile UE de combatere a schimbărilor 
climatice, banca poate creşte substanţial valoarea 
adăugată a activităţilor sale prin intervenţii direcţio-
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nate în mod sistematic, constând din împrumuturi, 
asistenţă tehnică, parteneriate, ofertă de produse 
asociate inovatoare, orientare mai intensă spre client 
şi prezenţă locală. Această strategie impune, de ase-
menea, operaţiuni mai complexe. Banca cooperează 
cu actori economici noi care promovează proiecte de 
investiţii viabile din punct de vedere economic şi fi-
nanciar. Riscurile asociate sunt evaluate în perma-
nenţă, urmărindu-se să se pună la punct politicile, 
procedurile şi resursele necesare pentru ca acestea să 
poată fi gestionate util şi eficient în scopul atingerii 
obiectivelor ambiţioase.

Creşterea puternică a împrumuturilor în interiorul 
Uniunii Europene nu va fi în detrimentul activităţilor 
băncii în	afara	UE, unde aceasta continuă punerea în 
aplicare a deciziei Consiliului din 2006 privind man-
datele externe ale băncii şi Acordul de parteneriat 
de la Cotonou revizuit, în peste 150 de state. Obiec-
tivele strategice cuprind sprijinul pentru preaderare, 
dezvoltarea sectorului privat, a sectorului financiar şi 
a infrastructurii, securitatea aprovizionării cu energie, 
durabilitatea ecologică şi sprijinirea prezenţei UE în 
aceste state.

Activităţile	 de	 mobilizare	 a	 fondurilor întreprinse 
de BEI vor trebui să crească în tandem cu obiectivele 

Proiecte	aprobate,	contracte	semnate	şi	plăţi	

(2004-2008)

(miliarde EUR)

Plăţi

Aprobări

Împrumuturi contractate

Reacţia	Grupului	BEI	faţă	de	recentele	evoluţii	ale	situaţiei	economice	din	Uniunea	Europeană
(Toate sumele în miliarde EUR)

Sprijin anual din  
partea Grupului BEI

Sprijin din partea Gruplui BEI 
pentru perioada vizată

Perioada 
vizată

Prevăzut 
iniţial

Suplimentar Total Prevăzut 
iniţial

Suplimentar Total

IMM-uri 2008-2011 5,0 2,5 7,5 20,0 10,0 30,0

Întreprinderi mijlocii 2009-2010 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0

Energie, schimbări climatice, infrastructură 2009-2010 12,4 4,0 16,4 24,8 8,0 32,8

Transport curat 2009-2010 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 8,0

Împrumuturi pentru convergenţă 2009-2010 17,0 2,5 19,5 34,0 5,0 39,0

Rezervă flexibilitate 2009-2010 - 3,0 3,0 - 6,0 6,0

Total 15,0 35,0

sale privind împrumuturile. În 2009, banca îşi propu-
ne să mobilizeze 70 miliarde EUR pe pieţele de capi-
tal, comparativ cu suma totală de 59,5 miliarde EUR 
mobilizată în 2008. Mobilizarea de fonduri suplimen-
tare reprezintă o adevărată provocare pentru bancă 
în condiţiile unui mediu financiar grav afectat.
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Obiectivele privind suplimentarea împrumuturilor 
vor avea impact şi asupra capitalului BEI, care în pre-
zent se ridică la aproape 165 miliarde EUR. Gradul de 
îndatorare de 250% al băncii nu ar permite creşterea 
suplimentară prevăzută. Din acest motiv, acţionarii 
băncii – statele membre – au decis majorarea capi-
talului în aprilie 2009. Capitalul subscris va fi majorat 
atunci la 232 miliarde EUR. Ca de obicei, partea de ca-
pital vărsată va reprezenta 5% din capitalul subscris. 
Majorarea capitalului vărsat se va realiza printr-un 
transfer din rezervele suplimentare ale BEI, ceea ce 
înseamnă că bugetele statelor membre nu vor avea 
de suferit. Majorarea de capital şi soliditatea financi-
ară a activităţii băncii (profiturile nete s-au ridicat în 
2008 la 1,65 miliarde EUR) îi vor permite să acţione-
ze de pe un fundament solid şi să contribuie cu toate 
forţele la redresarea economică a Europei.

Consiliul de 
administraţie al BEI
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Activitatea Grupului BEI în 2008
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Dezvoltare echilibrată pe tot cuprinsul Uniunii 
Europene

Politica	de	coeziune	a	UE	constă	din	trei	piloni:	convergenţă,	competitivitate	regională	şi	ocu-
parea	forţei	de	muncă,	precum	şi	cooperare	teritorială	europeană.	Obiectivul	convergenţă	–	sti-
mularea	creşterii	în	vederea	realizării	convergenţei	celor	mai	sărace	regiuni	ale	Uniunii	–	primeş-
te	sprijin	substanţial	din	fondurile	structurale	şi	de	coeziune,	fiind	un	obiectiv	central	al	BEI.	În	
2008,	banca	a	acordat	împrumuturi	în	valoare	de	21	miliarde	EUR	pentru	proiecte	vizând	con-
vergenţa,	respectiv	41%	din	totalul	împrumuturilor	BEI	în	UE.

Banca şi-a concentrat împrumuturile acordate pentru 
convergenţă în recent identificatele regiuni	de	con-
vergenţă, astfel cum sunt ele definite în cadrul poli-
ticii de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 
2007-2013. Acestea sunt cele mai sărace 113 regiuni 
din UE-27, cu o populaţie de 190 de milioane de lo-
cuitori. Pe lângă cele 347 miliarde EUR sub formă de 
ajutoare nerambursabile care urmează a fi puse la 
dispoziţie din fonduri structurale în perioada de şap-
te ani vizată de politica de coeziune, banca intenţio-
nează să ofere în anii următori sprijin suplimentar şi 
sinergic estimat la 40% din totalul împrumuturilor 
sale anuale. În plus, ca parte a pachetului de măsuri 
menite să combată criza financiară şi economică, BEI 
intenţionează să sprijine anumite state membre care 
au fost lovite în mod disproporţionat de criza finan-
ciară, crescând împrumuturile pentru convergenţă 
acordate regiunilor mai sărace cu încă 2,5 miliarde 
EUR atât în 2009, cât şi în 2010. Această măsură este 
deja pusă în aplicare în noile state membre, unde o 

serie de împrumuturi BEI şi alte finanţări internaţio-
nale vizează în mod special întreprinderile mici şi mij-
locii din aceste regiuni.

Împrumuturile	pentru	programe	structurale	– prin 
intermediul cărora BEI cofinanţează programe de in-
vestiţii strategice pentru perioada 2007-2013 susţi-
nute din fonduri structurale europene, puse în apli-
care în principal în regiunile de convergenţă – au luat 
avânt în 2008, cu 11 operaţiuni în valoare de 4,6 mi-
liarde EUR aprobate în cursul anului, comparativ cu 
3,5 miliarde EUR în 2007, cunoscând o creştere şi 
mai spectaculoasă faţă de perioada 2000-2006, când 
acest tip de împrumuturi a atins un total de 4,8 mili-
arde EUR.

Un exemplu edificator pentru acest tip de coopera-
re cu fondurile structurale în 2008 îl constituie împru-
mutul de 1 miliard EUR prin care s-a cofinanţat con-
tribuţia naţională a României la punerea în aplicare a 
priorităţilor şi măsurilor investiţionale cu fonduri eu-
ropene pentru perioada 2007-2013. Proiectele priori-
tare sunt în special cele din sectorul infrastructurii de 
transport şi al mediului, inclusiv protejarea zonelor 
de conservare a naturii, energia şi gestionarea ape-
lor uzate. Se prevede asistenţă tehnică pentru gestio-
narea şi punerea în aplicare a proiectelor individuale, 
completând astfel activităţile anterioare de pregătire 
a proiectelor desfăşurate prin programul JASPERS. O 
caracteristică specială a împrumutului constă în posi-
bilitatea plăţii în avans a sumei de 250 milioane EUR 
pentru a accelera punerea în aplicare a proiectelor 
selectate.

Datorită caracterului prioritar pentru BEI al împrumu-
turilor pentru convergenţă, mărimea şi sfera de acţi-
une a intervenţiilor BEI sunt deosebit de variate. În 

Convergenţa	în	UE

Defalcarea	pe	sectoare	a	împrumuturilor	
contractate în 2008

Sumă  %

Infrastructura de comunicaţii 8 518 48

Energie 2 297 13

Dezvoltare urbană 2 131 12

Apă, canalizare, deşeuri 1 455 8

Sănătate, educaţie 1 347 8

Industrie 1 170 7

Alte servicii 909 5

Total împrumuturi individuale 17 827 100

Linii	de	credit	în	regiunile	 
de	convergenţă

3 192

(milioane EUR)
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toate sectoarele economice, banca se poate adresa 
investiţiilor mici şi mijlocii la nivel regional şi proiec-
telor individuale de anvergură mai mare sau poate 
oferi împrumuturi-cadru care pot include o multitu-
dine de investiţii în multe sectoare diferite. Într-ade-
văr, multe din împrumuturile din regiunile de con-
vergenţă sprijină şi alte priorităţi. În 2008, în Uniunea 
Europeană, 36% din împrumuturile individuale me-
nite să sprijine dezvoltarea economiei bazate pe cu-
noaştere au ajuns în regiunile de convergenţă, la fel 
ca şi 44% din împrumuturile care vizează îmbunătăţi-
rea calităţii mediului, 53% din împrumuturile pentru 
reţelele de transport transeuropene şi 49% din cele 
destinate proiectelor energetice.

JASPERS (Asistenţă comună pentru susţinerea 
proiectelor în regiunile europene) este un instru-
ment cheie al cooperării dintre Comisia Europeană, 
BEI, BERD şi, din 2008, KfW Bankengruppe. Echipa  
JASPERS, care este formată din aproape 60 de experţi, 
detaşaţi temporar de la instituţiile lor, asistă cele  
12 noi state membre în prezentarea de proiecte viabi-
le, acestea având astfel acces mai rapid şi mai eficient 

la ajutoarele nerambursabile substanţiale disponibile 
din fonduri structurale. Echipa JASPERS îşi desfăşoară 
activitatea la sediul din Luxemburg al băncii şi în ca-
drul mai multor birouri regionale. În 2008, JASPERS a 
finalizat 82 de proiecte noi, acordând asistenţă susţi-
nută pentru un număr de 280 de proiecte care, oda-
tă aprobate de Comisia Europeană, vor absorbi inves-
tiţii în valoare de 51 miliarde EUR. De la înfiinţare, în 
2006, accentul s-a pus pe modernizarea reţelelor de 
transport, pe măsurile de îmbunătăţire a mediului şi 
pe investiţiile în scopul creşterii eficienţei energetice 
şi utilizării energiei regenerabile.
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Pregătirea pentru economia bazată pe 
cunoaştere

Prioritatea	edificării	unei	societăţi	competitive,	inovatoare	şi	bazate	pe	cunoaştere,	capabile	de	creş-
tere	durabilă,	care	creează	 locuri	de	muncă	mai	multe	şi	mai	bune	şi	o	coeziune	socială	mai	mare	–	
obiectivul	ambiţios	al	Agendei	Lisabona	–	a	cedat	primul	loc	crizei	economice	şi	financiare	care	a	lovit	
Uniunea	Europeană	în	a	doua	jumătate	a	anului	2008.	Cu	toate	acestea,	BEI	a	reuşit	să	crească	volumul	
împrumuturilor	pentru	investiţiile	orientate	spre	viitor	în	educaţie,	cercetare	şi	inovare,	care	au	atins	
nivelul	de	12,4	miliarde	EUR	în	2008,	comparativ	cu	10,3	miliarde	EUR	în	2007.

În special acum, este important să se stimuleze in-
vestiţiile pe termen lung în acele domenii ale eco-
nomiei	de	care	vor	beneficia	generaţiile	viitoare, 
pentru a nu le împovăra cu datorii pentru investiţii 
care aduc câştiguri numai pe termen scurt.

Implicarea BEI în economia bazată pe cunoaştere 
datează din anul 2000. Consiliul European de la Li-
sabona din martie 2000 a invitat statele membre, 
Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investi-
ţii să crească volumul investiţiilor în cercetare, dez-
voltare şi inovare (CDI), educaţie şi tehnologia in-
formaţiei şi comunicaţiilor (TIC). Banca a reacţionat 
rapid, făcând din dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere unul din obiectivele sale prioritare. Pe 
măsura acumulării de cunoştinţe şi experienţă în 
domeniu, împrumuturile băncii s-au canalizat din 
ce în ce mai mult spre proiecte cu valoare adăuga-
tă mai mare din domeniul tehnologiilor care me-
rită susţinere la nivelul Uniunii Europene. În acest 
context, experienţa câştigată a stat la baza lansării, 
în 2007, în cooperare cu Comisia, a Facilităţii	de	fi-

nanţare	cu	împărţirea	riscurilor. Acest program de 
împărţire a riscului de credit permite băncii să ofere 
finanţare proiectelor din domeniul tehnologiilor de 
vârf iniţiate de promotori cu un profil accentuat al 
riscului sau situat sub categoria investiţie, progra-
mul fiind adecvat mai ales pentru finanţarea pro-
iectelor din domeniul cercetării şi dezvoltării care 
prezintă risc ridicat.

Pe măsura extinderii crizei, produsele financiare 
bazate pe împărţirea riscurilor s-au dovedit extrem 
de oportune. În 2008, BEI a pus la dispoziţie 1 mili-
ard EUR sub formă de împrumuturi cu împărţirea 
riscurilor. Întreprinderile private care nu mai aveau 
posibilitatea să acceseze finanţare din partea parte-
nerilor lor bancari tradiţionali sau de pe pieţele de 
capital au profitat de oferta financiară a BEI, ceea ce 
explică cel puţin parţial creşterea împrumuturilor 
pentru economia bazată pe cunoaştere în 2008. De 
la lansarea programului cu împărţirea riscului de 
credit a existat o repartizare relativ echilibrată a îm-
prumuturilor pentru investiţii între sectorul ştiinţe-
lor vieţii, sectorul energetic, industria construcţiilor 
de maşini, TIC şi liniile de credit cu împărţirea riscu-
rilor deschise la intermediarii financiari care sprijină 
IMM-urile din domeniul tehnologiilor de vârf. 

Anterior în 2008, Consiliile Europene conduseseră 
deja la formularea unei Strategii de la Lisabona re-
înnoite, care îşi propune în mod expres corectarea 
unor deficite importante din economia UE, precum 
cele vizând învăţarea de-a lungul vieţii, cheltuielile 
pentru cercetare şi dezvoltare, IMM-urile, energia şi 
schimbările climatice, domenii în care beneficiile pe 
termen lung sunt substanţiale. Cu ocazia reuniunii 
anuale din iunie 2008, Consiliul guvernatorilor BEI 
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a decis că participarea băncii la realizarea econo-
miei bazate pe cunoaştere trebuie să reprezinte o 
preocupare permanentă. Ţinta împrumuturilor ac-
tuale acordate de BEI este „triunghiul	cunoaşterii”, 
un concept care leagă educaţia, cercetarea şi ino-
varea – fiecare la un vârf al triunghiului – educaţia 
şi cercetarea constituind premisele inovării. Chiar 
dacă actualul context economic impune acţiuni pe 
termen scurt, există o recunoaştere clară a impor-
tanţei activităţilor şi investiţiilor în active necorpo-
rale, precum reforme în învăţământul superior, mo-
bilitatea cercetătorilor, cercetarea şi dezvoltarea, 
drepturile de proprietate intelectuală etc., în vede-
rea creşterii economice pe termen lung. În special 
în condiţiile actuale marcate de creşterea rapidă a 
şomajului, acţiunea de consolidare a triunghiului 
cunoaşterii va contribui în cele din urmă la comba-
terea sărăciei, excluziunii sociale şi inegalităţii. 

Împărţită între cele trei componente principale, fi-
nanţarea acordată de bancă în 2008, în valoare de 
12,4 miliarde, în sprijinul economiei bazate pe cu-
noaştere, era constituită din 7,1 miliarde EUR pen-
tru cercetare şi dezvoltare, 2,6 miliarde EUR pentru 
educaţie şi formare profesională şi 2,1 miliarde EUR 
pentru punerea în aplicare şi difuzarea inovaţiilor. 
Banca a sprijinit investiţii în majoritatea statelor 
Uniunii Europene, dar şi în Turcia, Serbia şi Israel.

Economia	bazată	pe	cunoaştere

Împrumuturi contractate*
(milioane EUR)

2008 2000-2008

Cercetare şi dezvoltare 7 142 37 216

Educaţie şi formare profesională 2 599 15 421

Inovare şi infrastructură TIC 2 081 14 028

Total 12 432 68 421

*NB. Nu toate împrumuturile sunt alocate subcategoriilor. Prin urmare, totalul pe subcategorii nu este egal cu totalul împrumuturilor individuale.
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Durabilitate ecologică

În	 2008,	 banca	 a	 sprijinit	 în	 întreaga	 lume	 proiecte	 de	 durabilitate	 ecologică	 cu	 aproape	
18	miliarde	EUR	sub	formă	de	împrumuturi	individuale.	În	Uniunea	Europeană,	s-au	alocat	
15,7	miliarde	EUR	pentru	127	de	proiecte	de	mediu,	în	care	au	fost	incluse	investiţii	pentru	
protecţia	naturii	 şi	 biodiversitate,	 combaterea	 schimbărilor	 climatice,	 utilizarea	durabilă	 a	
resurselor,	gestionarea	deşeurilor,	promovarea	comunităţilor	durabile,	sănătatea	publică	şi	
transportul	urban.

Pentru toate împrumuturile acordate, banca se 
asigură că proiectele pe care le finanţează respec-
tă principiile şi normele de mediu europene – care 
sunt la fel de severe ca oriunde altundeva în lume. 
Pentru a evidenţia acest aspect, BEI s-a asociat cu 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, BERD, 
Banca Nordică de Investiţii şi Nordic Environment 
Finance Corporation (Societatea Nordică de Finan-
ţare pentru Mediu), care împărtăşesc aceeaşi politi-
că. În 2008, acestea au publicat împreună un docu-
ment unic de referinţă privind principiile şi normele 
legislaţiei europene de mediu.

Anul 2008 a cunoscut, de asemenea, formularea 
unei noi „Declaraţii	privind	principiile	şi	normele	
de	mediu	şi	sociale	ale	BEI”. Această nouă declara-
ţie este rezultatul unui an de consultări publice şi 
discuţii intense cu părţile interne şi externe inte-
resate. Aceasta insistă asupra caracterului urgent 
al problemelor schimbărilor climatice, extinde di-
mensiunile sociale ale dezvoltării durabile şi recu-
noaşte importanţa biodiversităţii.

În selectarea proiectelor de mediu pe care le spri-
jină banca, obiectivul urmărit este acela de pro-
movare a investiţiilor specifice care protejează	
şi	 îmbunătăţesc	 calitatea	 mediului	 natural	 şi	 a	
mediului	 construit,	 contribuind	 şi	 la	 bunăstarea	
socială, în sprijinul politicii UE, astfel cum a fost 
aceasta elaborată în cel de-al şaselea program de 
acţiune pentru mediu, „Mediul 2010: Viitorul nos-
tru, alegerea noastră”. În afara Uniunii, obiectivul 
global al băncii constă în promovarea dezvoltării 
durabile din punctul de vedere al mediului în ţările 
partenere.

În Polonia, banca a finanţat modernizarea sistemu-

Împrumuturi individuale
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lui de canalizare din Varşovia. Programele acestui 
proiect în domeniul canalizării vor reduce cantita-
tea de poluanţi provenind de la circa 825 000 lo-
cuitori de pe malul stâng al fluviului Vistula şi vor 
creşte capacitatea de tratare a apelor uzate prove-
nind de la încă 690 000 locuitori de pe malul drept. 
Investiţia face parte dintr-un program internaţional 
care vizează reducerea poluării fluviului Vistula şi a 
Mării Baltice, banca fiind un participant major. În 
Marea Britanie, a fost acordat un împrumut pentru 
dezvoltarea şi exploatarea unui parc eolian marin 
la Clacton-on-Sea, în comitatul Essex, care gene-
rează 172 MW de energie electrică pentru alimen-
tarea reţelei publice.

S-au înregistrat progrese şi în alte domenii. S-a ela-
borat un set provizoriu de orientări pentru finan-
ţarea barajelor, pe baza bunelor practici interna-
ţionale, acesta fiind în prezent în etapa de probă. 
Politica	de	împrumuturi	a	băncii	 în	sectorul	apei 
a fost actualizată pentru a fi întru totul în concor-
danţă cu directiva-cadru europeană privind apa. 
Aceasta reprezintă în momentul de faţă documen-
tul cel mai consistent al legislaţiei CE în domeniul 
apei, înglobând toate directivele existente din do-
meniul apei, cu o viziune integrată asupra obiecti-
vului ecologic privind „starea bună a tuturor ape-
lor” şi asupra principiului planificării şi gestionării 
resurselor de apă în contextul unui bazin hidrogra-
fic. În fine, în domeniul biodiversităţii, BEI lucrează 
la crearea unui fond pentru ecosisteme şi la spriji-
nirea întreprinderilor mici şi mijlocii preocupate de 
protejarea biodiversităţii.

La sfârşitul anului 2008, ca răspuns la criza finan-
ciară şi economică, BEI a instituit şi Facilitatea	eu-
ropeană privind transportul nepoluant, care este 
legată de Agenda Lisabona. Prin această facilitate, 
care se ridică în prezent la 4 miliarde EUR pe an, 
banca sprijină proiectele de investiţii din domeniul 
cercetării	şi	dezvoltării	privind	reducerea	emisiilor	
şi	eficienţa	energetică în industria transporturilor 
din Europa. Facilitatea vizează industria automobi-
lelor – atât producătorii de automobile, cât şi fur-
nizorii acestora -, industria transportului feroviar, 

aerian şi maritim, precum şi infrastructura aferentă. 
Acesta este un domeniu în care BEI este deja activă, 
dar pachetul special de împrumuturi pentru stimu-
larea investiţiilor este nou.

JESSICA (Sprijin european comun pentru investiţii 
durabile în zonele urbane) merită amintită în mod 
special pentru rolul său în promovarea agendei so-
ciale a BEI. Aceasta este o iniţiativă desfăşurată de 
Comisia Europeană şi de bancă, în colaborare cu 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, care ofe-
ră statelor membre opţiunea utilizării unei părţi din 
ajutorul acordat sub formă de fonduri structurale 
europene pentru investiţii rambursabile în proiec-
te	de	dezvoltare	urbană	durabilă. JESSICA impu-
ne crearea unui cadru instituţional adecvat şi insti-
tuirea unor instrumente de inginerie financiară. În 
unele state membre, acest proces a ajuns în stadiul 
în care primele operaţiuni JESSICA sunt estimate a 
se realiza în 2009.

Protecţia	mediului	şi	comunităţi	durabile

Împrumuturi individuale contractate în 2008*

(milioane EUR)

Total

Protecţia	mediului 7 770

Combaterea schimbărilor climatice 2 997

Gestionarea resurselor naturale 826

Îmbunătăţirea mediului şi a sănătăţi 3 847

Comunităţi	durabile 7 890

Renovare şi regenerare urbană 2 062

Transport durabil 4 741

Asistenţă medicală 1 087

Total împrumuturi individuale 15 660

*NB. Nu toate împrumuturile sunt alocate subcategoriilor. Prin urmare, 
totalul pe subcategorii nu este egal cu totalul împrumuturilor individuale.
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RTE: reţele de transport pentru Europa

Reţelele	 transeuropene	 facilitează	 libertatea	de	mişcare	 a	mărfurilor	 şi	 persoanelor	 şi	 contribuie	 la	
dezvoltarea	zonelor	defavorizate.	Reţelele	transeuropene	asigură	interconectarea	şi	interoperabilita-
tea	reţelelor	naţionale	şi	o	infrastructură	de	calitate	superioară	pentru	Uniunea	Europeană.	De	aseme-
nea,	ele	leagă	Uniunea	Europeană	de	ţările	vecine	acesteia:	ţările	în	curs	de	aderare	şi	vecinii	de	la	sud	
şi	est.	Reţelele	transeuropene	prioritare	constituie,	totodată,	unul	din	cei	doi	piloni	de	bază	(celălalt	
este	 reprezentat	de	cercetare,	dezvoltare	 şi	 inovare)	ai	Acţiunii	 Europene	pentru	Creştere,	 iniţiativa	
din	2003	pentru	consolidarea	potenţialului	de	creştere	al	Europei	pe	termen	lung.

În 2008, BEI a acordat împrumuturi de 9,8 miliar-
de pentru proiecte de transport legate de reţelele 
transeuropene din Uniunea Europeană, mai mult 
de jumătate din această sumă în regiunile de con-
vergenţă. 3,2 miliarde EUR au fost alocate pentru 
proiecte prioritare, astfel cum sunt acestea defi-
nite de Comisia Europeană. Această creştere, com-
parativ cu suma de 7,1 miliarde EUR împrumutată 
în 2007, s-a datorat cererii mai mari din partea pro-
motorilor de proiecte ca urmare a condiţiilor nefa-
vorabile de pe piaţă şi, parţial, faptului că în 2008 
banca a încheiat un proces prin care poate să ofe-
re promotorilor o varietate de produse	financiare	
cu	 împărţirea	 riscurilor. Pentru a încuraja investi-
ţiile în principalele reţele de transport din cadrul 
Uniunii Europene, banca poate acum să-şi extindă 
oferta de împrumuturi mari cu scadenţe lungi, pur-

tătoare de dobândă fixă sau variabilă, cu trei tipuri 
de produse bazate pe împărţirea riscurilor.

Primul este Facilitatea	 de	 finanţare	 structurată, 
prin care se urmăreşte adaptarea tipurilor de finan-
ţări oferite de bancă la cerinţele programelor de in-
frastructură de mare anvergură, adresându-se pro-
iectelor şi promotorilor care, anterior, poate nu ar 
fi avut dreptul la finanţare BEI. În acest scop, ban-
ca alocă suficient din rezervele sale totale pentru a 
crea un program FFS însemnat şi durabil ca un ele-
ment central al împrumuturilor băncii în domeniile 
de mare prioritate, precum reţelele transeuropene, 
economia bazată pe cunoaştere şi energia. Oferta 
FFS constă din împrumuturi şi garanţii privilegiate 
care încorporează riscul anterior finalizării şi riscul 
operaţional timpuriu, împrumuturi şi garanţii sub-
ordonate, finanţare de tip „mezanin” şi instrumen-
te derivate asociate proiectelor. În 2008, banca a 
acordat împrumuturi în valoare de 1,6 miliarde EUR 
pentru proiecte de transport prin FFS, comparativ 
cu 474 milioane EUR în 2007 şi o sumă totală de 
2,75 miliarde EUR începând din 2001, de când FFS 
a devenit operaţională.

Al doilea produs este un program de garanţii. Îm-
preună cu Comisia Europeană, BEI a înfiinţat In-
strumentul	de	garanţie	de	împrumut	pentru	pro-
iecte	privind	reţelele	transeuropene	de	transport 
(LGTT). Programul va funcţiona ca un produs de tip 
mezanin, asigurând acoperirea riscurilor privind 
veniturile obţinute din trafic în primele faze criti-
ce de exploatare a proiectului. Acesta este un in-
strument conceput special pentru a permite par-
ticiparea mai largă a sectorului privat la proiectele 
RTE expuse riscului unor venituri mai reduse la în-

Reţele	transeuropene
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ceputul perioadei de exploatare. LGTT a benefici-
at de o contribuţie în valoare de 500 milioane EUR 
prin Facilitatea de finanţare structurată a BEI şi de 
o alocare suplimentară în valoare de 500 milioane 
EUR din fonduri bugetare ale UE pentru perioada  
2007-2013. O primă operaţiune – un parteneriat 
public-privat pentru extinderea autostrăzii dintre 
Vila Real şi Quintanilha, la graniţa cu Spania – s-a 
finalizat în Portugalia în 2008, dar 2009 va fi primul 
an complet de operaţiuni prin LGTT, fiind deja în-
tocmită o listă de proiecte în acest sens. Toate reţe-
lele transeuropene de transport promovate în 2008 
de promotori privaţi sau de parteneriate public-pri-
vate au primit sprijin financiar din partea BEI prin 
FFS şi/sau prin programul de garanţii.

Investiţiile de capital în fondurile	 pentru	 infra-
structură implică, de asemenea, împărţirea riscuri-
lor. Prin participarea la fondurile pentru infrastruc-
tură, BEI îşi sporeşte propriile resurse şi sprijină 
finanţarea unui număr mai mare de proiecte PPP 
decât ar putea-o face acţionând de o altă manie-
ră. În 2008, banca a aprobat participarea la un fond 
din Luxemburg axat pe investiţii în proiecte de 
transport de anvergură, îndeosebi reţele transeuro-
pene de transport din Europa.

Finanţarea parteneriatelor public-private pentru 
reţelele transeuropene a atins suma de 2,9 miliarde 
EUR în 2008, comparativ cu 857 milioane EUR cu un 
an în urmă. BEI a acumulat experienţă şi competen-
ţă considerabile în domeniul PPP-urilor, în general, 
şi în cel al PPP-urilor din domeniul transporturilor, 
în particular, fiind gata să împărtăşească promo-
torilor de proiecte cunoştinţele dobândite. Pentru 
a facilita realmente împărtăşirea	 celor	mai	 bune	
practici în acest domeniu, banca a înfiinţat Centrul 
European de Expertiză privind PPP, împreună cu 
Comisia Europeană şi statele membre. Competenţa 
băncii este apreciată şi în alte forumuri, precum cel 
al coordonatorilor UE, un grup de şase foşti comi-
sari care promovează proiecte de transport esenţi-
ale pentru dezvoltarea reţelei transeuropene.
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Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii

Aproape	un	milion	de	întreprinderi	mici	şi	mijlocii	au	primit	sprijin	din	partea	Grupului	BEI	
în	2008.	Noile	linii	de	credit	cu	intermediari	financiari	au	crescut	cu	42%,	până	la	8,1	miliarde	
EUR,	dar,	cel	mai	important,	în	2008	s-au	pus	bazele	unei	creşteri	substanţiale	în	ceea	ce	pri-
veşte	finanţarea	IMM-urilor	de	către	BEI	şi	FEI	în	anii	următori.

23 de milioane de întreprinderi mici şi mijlocii, re-
prezentând 99% din întreprinderile din Uniunea 
Europeană şi având peste 100 milioane de angajaţi, 
constituie coloana vertebrală a economiei Europei. 
Totuşi, în condiţiile unui sector financiar aflat sub o 
presiune severă şi fără precedent în 2008, IMM-uri-
le au fost unul din primele grupuri care au resimţit 
consecinţele actualei crize. Nu e nicio surpriză fap-
tul că primul apel către BEI de a juca un rol antici-
clic prin creşterea împrumuturilor acordate a fost 
acela de a creşte	 sprijinul	 pentru	 IMM-uri. Dând 
curs acestei solicitări, care a venit din partea miniş-
trilor de finanţe ai Uniunii Europene cu ocazia re-
uniunii informale de la Nisa din 12-13 septembrie 
2008, banca a lansat iniţiativa Împrumuturi BEI 
pentru IMM-uri.

BEI a putut să reacţioneze imediat deoarece a în-
treprins un proces amplu de consultare cu asocia-
ţii de IMM-uri, bănci şi instituţii publice de sprijinire 

a IMM-urilor în 2007 şi 2008, ajungând la concluzii 
oportune privind necesitatea unei reforme majore 
a portofoliului de produse ale Grupului BEI desti-
nate IMM-urilor. O caracteristică aparte este faptul 
că noua iniţiativă, Împrumuturi BEI pentru IMM-uri, 
vizează abordarea	tuturor	nevoilor	financiare ale 
IMM-urilor, indiferent că este vorba de investiţii în 
active corporale sau necorporale sau de majorări 
permanente ale fondului de rulment.

 
La solicitarea acţionarilor băncii, s-au alocat în jur 
de 30 miliarde EUR pentru împrumuturi destina-
te IMM-urilor în perioada 2008-2011. S-a solicitat, 
de asemenea, ca banca să reacţioneze rapid, cu o 
sumă totală de cel puţin 15 miliarde EUR pentru 
IMM-uri în 2008 şi 2009. În 2008, în urma reuniu-
nii miniştrilor de finanţe de la Nisa, s-au încheiat 
operaţiuni de împrumut pentru IMM-uri în valoa-
re de 8,1 miliarde EUR, din care 4,7 miliarde EUR în 
ultimul trimestru. Contractele de împrumut s-au 
încheiat cu 75 de parteneri din 16 ţări şi cu toate 
categoriile de bănci – case de economii, bănci co-
operatiste, bănci comerciale şi bănci de promo-
vare economică. Această acţiune va avea un im-
pact semnificativ asupra disponibilităţii finanţării 
pentru IMM-uri, întrucât încorporează un	efect	de	
multiplicare: pentru fiecare euro pe care BEI îl îm-
prumută unui partener financiar, acesta trebuie să 
demonstreze că a avansat doi euro de credit nou 
către IMM-uri. În plus, noua iniţiativă Împrumuturi 
pentru IMM-uri îmbunătăţeşte condiţiile financiare 
pentru întreprinderi mici şi mijlocii: intermediarii se 
angajează contractual să transfere fiecărui benefi-
ciar final avantaje financiare care să însumeze o va-
loare convenită. În fine, intermediarul este obligat 
să informeze IMM-ul beneficiar cu privire la rolul 
BEI în finanţare. Intermediarii au făcut un prim pas 

Împrumuturi	BEI	pentru	IMM-uri	2007-2008
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în alocarea celor 8,1 miliarde EUR către IMM-uri, dar 
cea mai mare parte a fondurilor rămâne a se utiliza 
în 2009, ceea ce nu ar trebui să surprindă, întrucât 
multe din operaţiuni au fost încheiate în ultimul tri-
mestru al anului 2008.

BEI explorează, de asemenea, modalităţi de împăr-
ţire a riscurilor pe care băncile şi le asumă în por-
tofoliile lor pentru IMM-uri. BEI întreprinde această 
acţiune împreună cu Fondul	European	de	Investi-
ţii, organismul UE specializat în finanţarea IMM-uri-
lor, al cărui acţionar majoritar este BEI.

Cele două linii principale de acţiune ale FEI au în-
fruntat condiţiile potrivnice de pe piaţă în cea mai 
mare parte a anului 2008. Cu toate acestea, angaja-
mentele de capital de risc în fondurile pentru IMM-
uri s-au ridicat la 409 milioane EUR, în timp ce ope-
raţiunile de garantare pentru portofoliile băncilor 
destinate IMM-urilor au totalizat valoarea record 
de 2,1 miliarde EUR. Rolul FEI în cadrul iniţiativei 
JEREMIE a continuat să crească. JEREMIE oferă sta-
telor membre ale UE, prin autorităţile de gestiona-
re naţionale şi regionale, posibilitatea de a utiliza o 
parte din fondurile structurale europene pentru fi-
nanţarea IMM-urilor prin participare la capital, îm-

prumuturi sau garanţii, prin intermediul fondurilor 
de participare de tip revolving. Etapa de evaluare a 
acestei iniţiative s-a finalizat în 2008, până în pre-
zent fiind încheiate şapte contracte de gestionare 
a fondurilor de participare cu state membre şi regi-
uni, în valoare totală de 704 milioane EUR.

Anul 2008 a cunoscut, de asemenea, lansarea iniţi-
ativei JASMINE, o iniţiativă-pilot pe trei ani în valoa-
re de 50 milioane EUR, lansată de BEI, FEI, instituţii 
financiare partenere, Comisia Europeană şi Parla-
mentul European în scopul sprijinirii instituţiilor de 
microfinanţare din Europa.
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Energie durabilă, competitivă şi sigură pentru 
Europa

Împrumuturile	BEI	 în	sectorul	energetic	au	 totalizat	mai	mult	de	10	miliarde	EUR	 în	2008,	
energia	regenerabilă	şi	eficienţa	energetică	aflându-se	în	centrul	unor	iniţiative	noi.	Acestea	
sunt	domeniile	de	activitate	în	care	banca	îşi	poate	folosi	know-how-ul	şi	puterea	financiară,	
încurajând	promotorii	să-şi	concentreze	eforturile	în	această	direcţie.

Împrumuturile	 BEI	 pentru	 energie	 susţin	 angaja-
mentul Uniunii Europene privind reducerea cu 20% 
a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 com-
parativ cu 1990, o pondere de 20% a energiilor rege-
nerabile în configuraţia energetică a Uniunii Europe-
ne, o pondere minimă de 10% a biocombustibililor 
în cantitatea de benzină şi motorină folosită pentru 
transporturi şi reducerea cu 20% a consumului ener-
getic comparativ cu prognozele de bază pentru 2020. 
Pentru a atinge aceste obiective ambiţioase, banca a 
crescut împrumuturile pentru energie, acestea con-
centrându-se asupra a cinci domenii prioritare: ener-

gia regenerabilă; eficienţa energetică; cercetare, dez-
voltare şi inovare în domeniul energetic; securitatea 
şi diversificarea aprovizionării interne (inclusiv reţele 
transeuropene de energie); securitatea aprovizionării 
cu energie din afara Uniunii Europene, precum şi dez-
voltarea economică (aceasta din urmă în ţările vecine 
şi ţările partenere). În 2008, BEI a contractat împrumu-
turi pentru sectorul energetic totalizând mai mult de 
8,6 miliarde EUR pentru proiecte în cadrul Uniunii Eu-
ropene. În afara Uniunii Europene s-au acordat împru-
muturi în valoare de 1,6 miliarde EUR pentru proiecte 
energetice din Turcia, ţările partenere mediteraneene, 
ţările ACP, Africa de Sud, India, Ucraina şi Muntene-
gru. Împrumuturile în sectorul energiei regenerabile, 
inclusiv producerea energiei regenerabile, au totalizat 
2,2 miliarde EUR în 2008.

Între investiţiile din 2008 se numără 35 de centra-
le fotovoltaice de dimensiune medie legate în reţea, 
montate pe acoperişurile plate ale centrelor logistice 
aparţinând unor supermarketuri din Germania şi Spa-
nia. Banca a acordat un împrumut de 77 milioane EUR 
pentru montarea acestora şi a colaborat strâns cu o 
societate cu experienţă în construcţia de acoperişuri 
pentru a elabora o strategie de abordare a programu-
lui în vederea reducerii costurilor prin utilizarea de 

Obiectivul	„Energie”	în	UE	şi	statele	în	curs	de	
aderare

Împrumuturi individuale 2008
(miliarde EUR)

Total

Reţele	transeuropene	de	energie 2,7

Proiecte	energetice	prioritare	excluzând	RTE 6,2

Energie regenerabilă 2,2

Eficienţă energetică 0,7

Diversificarea şi securitatea aprovizionării interne 3,1

Total 8,9



Raport privind activitatea şi responsabilitatea corporativă 21 Grupul BEI 

echipamente standardizate – o strategie care să poa-
tă fi pusă în aplicare rapid oriunde.

Un alt exemplu de iniţiativă inovatoare este „Pactul	
primarilor”, care a fost lansat la începutul anului 2009 
în scopul elaborării de programe privind eficienţa 
energetică şi energia durabilă în oraşele şi regiunile 
Europei. Zonele urbane dispun de un enorm poten-
ţial de economisire a energiei, care poate fi valorifi-
cat prin renovarea clădirilor publice, modernizarea 
transportului urban şi sprijinirea întreprinderilor mici 
pentru realizarea investiţiilor necesare. BEI este gata 
să sprijine investiţii din această categorie şi participă 
la crearea de astfel de programe în Paris, Barcelona şi 
Milan.

Împreună cu Comisia Europeană şi alte instituţii euro-
pene de investiţii, BEI lucrează, de asemenea, la cre-
area Fondului european 2020 pentru energie, schim-
bări climatice şi infrastructură („Fondul Marguerite”) 
cu scopul de a finanţa proiecte prin participare la ca-
pital şi cvasicapital în aceste domenii şi de a sprijini 
piaţa energetică internă, integrarea energiilor regene-
rabile şi creşterea securităţii aprovizionării interne cu 
energie. 

În afara Uniunii Europene, BEI este prezentă cu o fa-
cilitate multianuală în valoare de 3 miliarde EUR pen-
tru energie	durabilă	şi	securitatea	aprovizionării	cu	
energie, în scopul finanţării de proiecte în ţările veci-
ne, ţările ACP, Africa de Sud şi ţările ALA. De aseme-
nea, BEI gestionează programe de asistenţă tehnică 
(AT) pentru sprijinirea pregătirii şi exploatării proiec-
telor în regiunea mediteraneană, Balcanii de Vest şi 
ACP. În plus, banca participă activ şi la elaborarea şi 
crearea Planului solar mediteranean, precum şi la 
Fondul global pentru energii regenerabile şi eficien-
ţă energetică (FGEREE), gestionat de FEI, şi va investi 
în fonduri energetice regionale destinate proiectelor 
mici şi mijlocii din ţările în curs de dezvoltare şi eco-
nomiile emergente.

Banca s-a angajat să dezvolte pieţele	carbonului pen-
tru a sprijini societăţile şi statele membre să îşi respec-
te obligaţiile în privinţa emisiilor de dioxid de carbon 
în temeiul Protocolului de la Kyoto, în scopul susţine-
rii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de 
emisie şi promovării tehnologiilor mai curate. În acest 
sens, banca a înfiinţat trei fonduri de carbon împreu-
nă cu BERD, Banca Mondială şi KfW. Două fonduri noi 
au fost lansate în 2008, inclusiv „Fonds Capital Carbo-
ne Maroc”, primul fond de carbon din Maroc, şi Fon-
dul de credite pentru carbon Post-2012, împreună cu 
un grup de instituţii financiare publice europene, des-
tinat să promoveze piaţa carbonului pe termen lung 
şi după anul 2012, după expirarea Protocolului de la 
Kyoto.

În cursul anului 2009, banca va efectua un exerciţiu pi-
lot pentru măsurarea amprentei de carbon a BEI care 
rezultă din proiectele pe care le finanţează. Pe baza 
regulilor de bună practică existente, banca va testa 
caracterul practic şi caracterul adecvat al mai multor 
măsurători ale amprentei de carbon. Rezultatele se 
vor utiliza pentru pregătirea unei propuneri privind 
un sistem complex de măsurare şi raportare, cu pune-
re în aplicare în 2010.
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Mandatele băncii în afara Uniunii Europene

În afara Uniunii Europene, BEI este activă în peste 150 de ţări – ţările candidate şi potenţial can-
didate din Europa de Sud-Est, ţările partenere mediteraneene, Rusia şi alte ţări vecine de la est, 
ţările din Africa, zona Caraibelor şi Pacific, Asia şi America Latină – unde lucrează la punerea în 
aplicare a pilonului financiar al politicilor comunitare de dezvoltare şi cooperare externă.

BEI acordă împrumuturi şi garanţii în ţările candidate 
[Croaţia, Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedo-
niei (FYROM)] şi în ţările potenţial candidate (Albania, 
Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia şi Kosovo). 
Baza activităţilor băncii este mandatul de împrumuturi 
externe în valoare de 8,7 miliarde EUR acordat de Uni-
unea Europeană pentru perioada 2007-2013 şi propria 
Facilitate de preaderare. Prin împrumuturile acorda-
te, banca susţine procesul de integrare a acestor ţări 
în Uniunea Europeană, sprijinindu-le să îndeplinească 
criteriile de aderare la UE şi pregătindu-le din punct de 
vedere economic pentru aderare. În 2008, împrumu-
turile totale din ţările candidate şi potenţial candidate 
au atins 3,5 miliarde EUR, din care 170 milioane EUR în 
Croaţia. Turcia a rămas ţara din afara Uniunii Europene 
în care banca este cea mai activă. Pentru prima dată, 
împrumuturile au ajuns aici la 2,7 miliarde EUR. Împru-
muturi record s-au înregistrat şi în ţările din Balcanii de 
Vest: 577 milioane EUR pentru proiectele din Fosta Re-
publică Iugoslavă a Macedoniei, Bosnia şi Herţegovina, 
Muntenegru şi Serbia, sprijinul BEI în această regiune 
ridicându-se la aproximativ 3,1 miliarde EUR din 1995.

Ţări candidate şi ţări potenţial candidate

Împrumuturi acordate în 2008
(milioane EUR)

Total

Turcia 2 706

Bosnia şi Herţegovina 260

Serbia 257

Croaţia 170

Muntenegru 50

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 10

Total 3 453
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Relaţiile Uniunii Europene cu ţările partenere medi-
teraneene au cunoscut un avânt prin lansarea Uniunii 
pentru Mediterana cu ocazia summitului şefilor de stat 
şi de guvern de la Paris din iulie 2008. Summitul vine în 
completarea misiunii FEMIP – unitatea BEI de finanţare 
pentru bazinul mediteranean – subliniind necesitatea 
investiţiilor în autostrăzile terestre şi cele maritime, un 
plan ambiţios pentru energia solară şi curăţarea Mării 
Mediterane. În 2008, FEMIP a acordat împrumuturi în 
valoare de 1,3 miliarde EUR pentru 20 de proiecte în 
sectorul privat şi pentru o infrastructură eficientă şi un 
sistem bancar eficient. Pe lângă activităţile financiare 
desfăşurate, FEMIP este şi un forum de reflecţie şi dis-
cuţii cu ţările partenere. Principalele teme pentru 2008 
au fost turismul în bazinul mediteranean, microfinan-
ţarea, schimbările climatice şi capitalul uman.

Rusia şi vecinii de la est

Împrumuturi acordate în 2008
(milioane EUR)

Total

Ucraina 150

Moldova 20

Total 170

Ţări partenere mediteraneene

Împrumuturi acordate în 2008
(milioane EUR)

Total Din care  
capital de risc

Tunisia 311

Maroc 289 19

Siria 277 2

Egipt 276 26

Liban 52

Iordania 37

Israel 33

La nivel regional 16 16

Total 1 290 62

În strânsă cooperare cu BERD, banca finanţează, de 
asemenea, proiecte în Rusia şi statele vecine de la est 
– Ucraina, Moldova şi, sub rezerva unui viitor acord al 
Consiliului, Belarus, Armenia, Azerbaidjan şi Georgia. 
Se acordă prioritate proiectelor privind principalele 
axe ale reţelei transeuropene extinse, proiectelor cu 
implicaţii transfrontaliere pentru unul sau mai mul-
te state membre şi proiectelor majore care favorizea-
ză integrarea regională printr-o conectivitate sporită. 
Pentru Rusia, de importanţă este şi dimensiunea pri-
vind mediul, alături de sectorul energetic, în general; 
de importanţă deosebită sunt considerate proiectele 
privind aprovizionarea strategică cu energie şi trans-
portul energiei. Anul trecut, banca s-a angajat să aibă 
în vedere împrumuturi în valoare de cel puţin 200 mi-
lioane EUR pentru investiţii în infrastructură şi energie 
în Georgia în perioada 2009-2010.
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În scopul reducerii sărăciei şi promovării dezvoltării du-
rabile, BEI a acordat împrumuturi în valoare de 561 mi-
lioane EUR în 2008 pentru a sprijini 26 proiecte de 
dezvoltare în Africa, zona Caraibelor şi Pacific (ACP) 
şi ţările şi teritoriile de peste mări (TTPM) în temeiul 
Acordului de la Cotonou. Opt din aceste proiecte au 
promovat programe transfrontaliere, în special pentru 
încurajarea integrării regionale. Pentru a acorda împru-
muturi, garanţii şi capital de risc proiectelor din ţările 
ACP şi TTPM, banca gestionează ajutorul rambursabil 
al UE din partea Fondului European de Dezvoltare – 
Facilitatea pentru investiţii. BEI suplimentează ajutorul 
UE cu împrumuturi din resurse proprii. Împrumuturile 
contractate în cadrul Facilităţii pentru Investiţii ACP au 
crescut până la 326 milioane EUR în 2008. Proiectele 
ACP au beneficiat de încă 225 milioane EUR sub formă 
de împrumuturi BEI din resursele proprii ale băncii. În 
ţările TTPM, BEI a acordat împrumuturi de 10 milioane 
EUR din Facilitatea pentru investiţii TTPM. Anul 2008 a 
cunoscut, de asemenea, creşterea sprijinului BEI pen-
tru dezvoltare economică durabilă în Republica Africa 
de Sud. Banca a investit 203 milioane EUR în trei pro-
iecte din Africa de Sud, aproape dublându-şi activita-
tea de finanţare comparativ cu 2007.

Africa, zona Caraibelor şi Pacific (ACP) 
şi ţările şi teritoriile de peste mări (TTPM)

Împrumuturi acordate în 2008
(milioane EUR)

Total Din care
capital de risc

Africa 464 249

 Meridională şi Oceanul Indian 149 74

 Centrală şi Ecuatorială 114 59

 de Vest 95 9

 Multiregional 73 73

 de Est 34 34

Zona Caraibelor 64 55

Pacific 23 23

TTPM 10 10

ACP-TTPM 561 336

AFRICA DE SUD 203 -



Raport privind activitatea şi responsabilitatea corporativă 27 Grupul BEI 

În Asia şi America Latină, banca poate acorda împru-
muturi în valoare de 3,8 miliarde EUR în perioada 2007-
2013 pentru investiţii în domeniul producţiei, pentru 
protecţia mediului şi pentru securitatea energetică, în 
acelaşi timp consolidând prezenţa Uniunii Europene 
în aceste părţi ale lumii, prin investiţii străine directe, 
transfer de tehnologie şi know-how. În 2008, banca a 
acordat împrumuturi în valoare de 469 milioane EUR 
pentru patru proiecte în Brazilia, Mexic, Paraguay şi In-
dia. În China, pe parcursul anului au fost selectate pro-
iecte individuale pentru finanţare prin împrumutul-
cadru în valoare de 500 milioane EUR acordat în 2007 
pentru protecţia mediului. În plus, banca a elaborat o 
listă de proiecte energetice în Asia şi America Latină în 
vederea finanţării în 2009 în cadrul facilităţii multianu-
ale în valoare de 3 miliarde EUR pentru sprijinirea ener-
giei durabile şi a securităţii aprovizionării cu energie.

America Latină şi Asia

Împrumuturi acordate în 2008
(milioane EUR)

Total

America Latină 319

Brazilia 200

Paraguay 69

Mexic 50

Asia 150

India 150

Total 469
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Mobilizarea fondurilor de către BEI: emitent 
suveran de referinţă pe pieţele internaţionale

Activităţile de finanţare ale băncii au rămas solide 
pe o piaţă caracterizată prin volatilitate crescută 
şi incertitudine în 2008. Banca a mobilizat suma de 
59,5 miliarde EUR prin 247 tranzacţii, o creştere sem-
nificativă comparativ cu 2007 (54,7 miliarde EUR). În 
iulie 2008, în paralel cu creşterea programului său de 
împrumuturi şi plăţi în contul împrumuturilor, banca 
a crescut plafonul fondurilor mobilizate de la 55 mi-
liarde EUR la 60 miliarde EUR. Banca a mobilizat fon-
duri în 18 monede şi a mai avut emisiuni în patru de-
vize în format sintetic (înregistrate în categoria altor 
monede de plată).

Rezultatele mobilizării fondurilor de către BEI în 2008 
au fost susţinute de bonitatea de vârf a băncii, care 
îşi are temelia în sprijinul constant din partea acţio-
narilor suverani din Uniunea Europeană, precum şi în 
strategia băncii în ceea ce priveşte mobilizarea fon-

durilor. Flexibilitatea, diversificarea şi grija faţă de li-
chiditate, inerente acestei strategii, au reuşit în mare 
măsură să facă faţă condiţiilor unei pieţe volatile pe 
parcursul primelor nouă luni. În condiţiile grav afec-
tate ale pieţei de la mijlocul lunii octombrie până la 
sfârşitul anului, strategia a sprijinit accesul pe piaţă, 
în principal în EUR, dar şi prin plasamente private 
(USD), precum şi prin intermediul micilor investitori.

Pe piaţa euro (EUR), banca a mobilizat în total 
16,8 miliarde EUR sau 28% din programul total  
pentru anul 2008, prin 29 de tranzacţii. Emisiunile de 
obligaţiuni de referinţă pentru zona euro (EARN) au 
reprezentat majoritatea emisiunilor în EUR (13 mi-
liarde EUR sau 78%). Au fost lansate noi emisiuni 
EARN cu scadenţe de 3 şi 7 ani, fiecare în valoare de 
3 miliarde EUR. În plus, au fost reluate 5 din emisiu-
nile EARN existente, în valoare de 1-2 miliarde EUR. 
Varietatea mărimii emisiunilor şi a scadenţelor pe 
parcursul anului ilustrează grija deosebită a BEI de a 
răspunde cererii investitorilor. Emisiunile cu orien-
tare specifică, în format clasic în EUR, s-au ridicat la 
aproximativ 3 miliarde EUR. Micii investitori au avut 
o pondere semnificativă în cadrul cererii de obliga-
ţiuni cu orientare specifică, în special pentru „Popu-
lar Bond” („obligaţiunea populară”), în valoare de 
180 milioane EUR, prima emisiune subscrisă şi distri-
buită în totalitate de banca italiană Banco Popolare.

Îndeplinirea angajamentului privind investiţiile respon-
sabile din punct de vedere social (IRS): fondurile mobi-
lizate în 2007 prin obligaţiunea inovatoare, în EUR, 
„Obligaţiunea de sensibilizare la problemele clima-
tice”, care a fost adaptată cerinţelor investitorilor cu 
responsabilitate socială, au fost puse la dispoziţie în 
perioada 2007-2008 în întregime pentru proiecte-
le de susţinere a protecţiei climei, conform progra-
melor iniţiale privind alocarea fondurilor. În total,  
14 proiecte situate în şase ţări europene au benefici-
at de fonduri mobilizate prin această obligaţiune.

În 2008, pe piaţa lirei sterline au fost lansate 50 de 
tranzacţii prin care s-au mobilizat 6,9 miliarde GBP 
(8,9 miliarde EUR), echivalentul a 15% din programul 
total al BEI pentru anul respectiv. Banca a reuşit să-

Volumul programului de finanţare înainte de swap 

2004 – 2008: 262 miliarde EUR
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GBP
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şi menţină poziţia de cel mai mare emitent non-gilt 
în 2008. Mai mult de jumătate din emisiunile în GBP 
s-au realizat în primul trimestru, datorită cererii mari 
şi cu ajutorul condiţiilor prielnice de pe piaţa swap. 
În condiţiile mediului plin de provocări din a doua 
jumătate a anului, banca a reprezentat o excepţie în 
rândul celorlalte instituţii financiare, continuându-şi 
activităţile de emisiuni în volum mare până la înce-
putul lunii octombrie.

În 2008 s-au efectuat 55 tranzacţii pentru mobilizarea 
unui volum record în dolari SUA (USD) de 35,5 mi-
liarde USD (25,5 miliarde EUR), reprezentând 43%  
din programul total de finanţare al băncii. Acesta a 
reprezentat o creştere a volumului cu 85% compara-
tiv cu 2007. Banca a crescut la 4 miliarde USD emisi-
unile de referinţă cu scadenţă la 3 ani, cu cinci emisi-
uni de referinţă la această scadenţă, şi a efectuat trei 
tranzacţii de referinţă cu scadenţă la 5 ani, un număr 
record pentru această scadenţă mai puţin atrăgătoa-
re. Rezultatele au fost determinate de cererea puter-
nică a investitorilor, cu precădere bănci centrale, şi 
de nivelurile de finanţare deosebit de atractive care 
se pot realiza prin emisiunile în USD.

În afara celor trei monede principale ale băncii, emi-
siunile acesteia s-au caracterizat printr-o mare di-
versitate, în 2008 efectuându-se 113 tranzacţii supli-
mentare în 19 monede, dintre care patru în format 

sintetic. S-au mobilizat 8,3 miliarde EUR în alte devi-
ze, respectiv 14% din programul total de finanţare. 
Cele mai mari trei contribuţii le-au avut dolarul aus-
tralian, yenul japonez şi francul elveţian, mobilizân-
du-se echivalentul a peste 1 miliard EUR în fiecare 
monedă.

În monedele noilor şi viitoarelor state membre şi 
ale ţărilor vecine, banca a înregistrat progrese pe 
pieţele de capital în curs de dezvoltare, prin extin-
derea curbei randamentelor pe piaţa rublei ruseşti 
şi a lirei turceşti, oferind investitorilor cele mai lun-
gi scadenţe disponibile pe piaţa euroobligaţiunilor 
cu dobândă fixă. Volumele mobilizate în aceste state 
s-au ridicat la un echivalent de 1,1 miliarde EUR, prin 
33 de tranzacţii. Lira turcească a reprezentat majo-
ritatea mobilizărilor din această sumă. Alte mone-
de ale emisiunii au fost leva bulgară, coroana cehă,  
forintul maghiar, rubla rusească şi coroana slovacă.

Pe piaţa monedelor africane, banca a emis pentru 
prima dată în kwacha zambiană (ZMK), fapt care a 
ridicat la şapte numărul monedelor africane de fi-
nanţare. Emisiunea ZMK a fost prima efectuată de un 
emitent străin şi prima pe piaţa internaţională (a fost 
în format sintetic, cu plata şi decontarea în USD).
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Guvernare corporativă



Raport privind activitatea şi responsabilitatea corporativă 31 Grupul BEI 

Responsabilitatea corporativă la BEI

În 2005, BEI a publicat prima sa Declaraţie privind responsabilitatea socială corporativă, prin 
care s-a angajat să pună principiile de bază ale responsabilităţii corporative (RC) în centrul  
strategiei, obiectivelor şi politicilor sale. BEI consideră că responsabilitatea corporativă este o 
practică comercială solidă, deoarece pune accentul pe importanţa asigurării unui echilibru în-
tre creşterea economică, bunăstarea socială şi protecţia mediului, sprijinind astfel realizarea  
obiectivului dezvoltării durabile.

BEI se angajează astfel să contribuie la eforturile Uni-
unii Europene de a spori responsabilitatea corporati-
vă, să recunoască importanţa bunei guvernări (ceea 
ce înseamnă impunerea unui nivel ridicat al transpa-
renţei şi responsabilităţii pentru sine şi pentru par-
tenerii săi), să garanteze că activităţile sale de îm-
prumut sunt în conformitate cu obiectivele Uniunii 
Europene şi să efectueze evaluările necesare în vede-
rea asigurării unor investiţii durabile; BEI se angajea-
ză, de asemenea, să promoveze investiţii mai etice şi 
mai durabile, să stabilească relaţii reciproc avantajoa-
se între bancă şi comunităţile gazdă şi să minimizeze 
amprenta ecologică a clădirilor sale şi a activităţilor 
desfăşurate în interiorul acestora.

După publicarea Declaraţiei privind responsabilita-
tea socială corporativă, banca a trecut la utilizarea 
cadrului EFQM (Fundaţia Europeană pentru Mana-
gementul Calităţii) pentru RC, cu scopul de a gestio-
na elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor sale 
în domeniul RC. Cadrul EFQM este un instrument de 
autoevaluare şi de gestionare utilizat pentru identi-
ficarea şi evidenţierea punctelor forte şi a punctelor 
slabe, fiind util la elaborarea unor planuri de acţiune 
corespunzătoare.

În 2006 şi 2007 s-au efectuat două exerciţii de auto-
evaluare a responsabilităţii corporative, care au evi-
denţiat faptul că BEI a atins nivelul implicării active şi 
al dialogului cu părţile interesate şi că la nivelul băn-
cii se desfăşoară o gamă largă de activităţi ce ţin de 
responsabilitatea corporativă. Exerciţiile au evidenţi-
at însă şi faptul că încă lipseşte o politică şi strategie a 
responsabilităţii corporative complet integrate, care 
să guverneze activităţile de fiecare zi.

Pentru a putea urmări rezultatele celor două exerci-
ţii de autoevaluare, s-a considerat că este nevoie de 
o evaluare externă a politicii şi practicilor responsa-
bilităţii corporative. În 2008, o societate de consul-
tanţă externă, specializată în analize extra-financiare, 
a efectuat un audit al politicilor RC ale BEI. Analiza 
a evidenţiat faptul că politicile şi practicile BEI în ma-
terie de responsabilitate corporativă sunt în concor-
danţă cu cele respectate în general în sectorul bancar 
al Uniunii Europene. Totuşi, studiul a scos la lumină o 
serie de puncte slabe care trebuie remediate. Prima 
măsură pusă în aplicare în urma analizei a fost elabo-
rarea unui indicator RC, care a fost integrat în indica-
torii de performanţă ai Planului operaţional al băncii 
pentru perioada 2009-2011, planul de afaceri al BEI 
pentru anii următori. Mai mult, un plan de acţiune 
detaliat este în curs de elaborare pentru a fi aprobat 
în 2009.

Pe site-ul web al BEI se poate consulta o anexă tehni-
că ce oferă detalii cu privire la RC. La întocmirea ane-
xei tehnice, banca a respectat normele G3 ale Glo-
bal Reporting Initiative (GRI), publicate în octombrie 
2006. Mai mult, banca a aplicat cadrul de raportare 
GRI pentru a respecta nivelul de aplicare „B+” confir-
mat de GRI. Conţinutul anexei tehnice a fost verificat 
de auditorii externi ai băncii. De asemenea, pe site-ul 
web al BEI a fost creată o subsecţiune unde găsiţi mai 
multe informaţii privind politicile şi practicile BEI.



Raport privind activitatea şi responsabilitatea corporativă32Grupul BEI 

Amprenta ecologică şi responsabilitatea 
acţiunilor întreprinse

Protecţia mediului este una din priorităţile cheie ale BEI, astfel încât nu ar trebui să fie nicio 
surpriză faptul că banca este atât de conştientă de propria amprentă ecologică creată, înde-
osebi prin materialele pe care le consumă şi prin deşeurile pe care le produce.

În consecinţă, banca îşi înlocuieşte treptat parcul auto 
cu modele mai puţin poluante. Sensibilizarea persona-
lului cu privire la sortarea deşeurilor şi practicile de sor-
tare a deşeurilor s-a îmbunătăţit substanţial. De fapt, au-
torităţile din Luxemburg au recunoscut eforturile băncii 
în acest domeniu, oficializând această recunoaştere prin 
Eticheta ecologică pentru excelenţă în ceea ce priveşte 
sortarea deşeurilor. De asemenea, s-au extins amenajări-
le existente care permit personalului deplasarea cu bici-
cleta la locul de muncă. Aspectele ecologice privind de-
plasarea personalului pe calea aerului joacă acum un rol 
mai mare. Imprimantele şi copiatoarele au fost progra-
mate să tipărească sau să copieze implicit faţă/verso, iar 
treptat imprimantele personale nu mai sunt înlocuite. 
În plus, o platformă de utilizare în comun a automobile-
lor – disponibilă personalului prin Intranet – şi montarea 
de detectoare de mişcare pentru sistemul de iluminat în 
unele secţiuni ale clădirilor au un impact pozitiv asupra 
performanţelor băncii în domeniul protecţiei mediului.

Pe parcursul anului 2008 a fost aprobat un nou set de 
măsuri, care este în prezent în curs de aplicare. Acestea 
vizează în special utilizarea în mai mare măsură a vide-
oconferinţelor, renunţându-se la deplasări, revizuirea 
instrucţiunilor privind călătoriile de afaceri, în sensul 
utilizării mai frecvente a transportului feroviar în detri-
mentul celui aerian, introducerea unui tablou de bord TI 
ecologic pentru a reduce consumul de energie al echi-
pamentelor pentru tehnologia informaţiei, semnarea 
unui acord cu sistemul de transport public din Luxem-
burg, care va asigura transport gratuit cu autobuzul 
pentru toţi membrii personalului, montarea de robine-
te cu temporizare pentru a reduce consumul de apă şi, 
în general, campanii permanente pentru creşterea gra-
dului de sensibilizare a personalului asupra problemelor 
de mediu.
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Responsabilitatea acţiunilor întreprinse

În 2008, BEI a continuat să îmbunătăţească sistemul de gestionare a resurselor umane pentru a se 
conforma celor mai bune practici. Aprobarea unei strategii pentru diversitate a constituit un pas 
important. Strategia pentru diversitate a băncii, „Bun pentru oameni. Bun pentru afacere”, plasea-
ză banca în rândul angajatorilor de marcă, aceasta având posibilitatea să valorifice diverse resurse 
externe de talente, dar şi să utilizeze la maximum şi să perfecţioneze talentele propriilor angajaţi. 
Strategia pentru diversitate este considerată esenţială în asigurarea succesului băncii. Conceptul 
diversităţii înglobează o gamă largă de caracteristici individuale şi culturale, precum vârsta, origi-
nea culturală, etnică şi rasială, educaţia şi experienţa, starea civilă, sexul, cetăţenia, capacitatea fizi-
că, religia şi orientarea sexuală. Incluziunea înseamnă respectarea şi aprecierea talentelor unice, a 
perspectivelor şi a contribuţiei fiecărui angajat în cadrul organizaţiei.

Principalul obiectiv pe care s-a bazat formularea strategiei pentru diversitate constă în creşterea 
diversităţii şi a echilibrului la nivelul personalului BEI prin atragerea de noi talente şi menţinerea şi 
utilizarea la maximum a talentelor existente. Între alte obiective se numără crearea unui mediu de 
lucru care să ţină cont de incluziunea socială, încurajarea spiritului de conducere şi a spiritului ad-
ministrativ, precum şi crearea unui profil al băncii de angajator de marcă. În prezent se lucrează şi 
la un cod de bune practici vizând asigurarea egalităţii de tratament pentru persoanele cu handicap 
în ceea ce priveşte recrutarea, condiţiile de muncă şi perspectivele profesionale, în conformitate cu 
Directiva 2000/78/CE a Consiliului.

Alte îmbunătăţiri s-au adus, de exemplu, sistemului de pensii pentru personal. O serie de schim-
bări ivite în ultimii ani, precum creşterea continuă a speranţei de viaţă, scăderea semnificativă a ra-
telor dobânzilor şi aplicarea unor norme contabile mai severe (IAS 19) au declanşat o reformă care 
vizează menţinerea atractivităţii sistemului de pensii şi, în acelaşi timp, îmbunătăţirea modalităţii 
de finanţare a acestuia. O astfel de reformă este prin definiţie un exerciţiu dificil şi sensibil. A fost 
nevoie de discuţii ample şi detaliate cu reprezentanţii personalului. Acest demers s-a finalizat însă 
printr-un acord privind îmbunătăţirea finanţării pe termen lung a sistemului de pensii prin crearea 
unui portofoliu de investiţii dedicat pentru fondul de pensii, pentru care BEI îşi asumă riscurile fi-
nanciare. Pentru toţi asiguraţii se va menţine un sistem de pensii cu beneficii definite.

În paralel, se află în faza de discuţii cu reprezentanţii personalului un pachet de dispoziţii de tran-
ziţie şi/sau compensatorii pentru actualul personal angajat. Obiectivul este acela de a se asigura 
respectarea drepturilor dobândite pe parcursul perioadelor anterioare de asigurare şi, mai cu sea-
mă, în aşa fel încât să se respecte aşteptările membrilor personalului care sunt cel mai aproape de 
data pensionării.

În a doua jumătate a anului s-au întreprins o serie de iniţiative ale căror rezultate se vor vedea în 
anul 2009. Cele mai importante dintre acestea sunt: finalizarea unei politici privind sănătatea la 
locul de muncă, revizuirea politicii băncii privind demnitatea în muncă, operaţională din 2004, şi 
o strategie pe termen mediu privind ameliorarea bunăstării la locul de muncă şi creşterea perfor-
manţei individuale şi organizaţionale.
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Cooperarea cu alte instituţii

În calitate de membru al familiei instituţiilor europene, BEI colaborează strâns cu Comisia Euro-
peană, Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliul de Miniştri, Comitetul Economic şi 
Social European şi Comitetul Regiunilor. Banca este, de asemenea, în relaţii strânse cu alte insti-
tuţii financiare şi bănci de dezvoltare bilaterală.

Cooperarea cu Comisia Europeană a fost întotdeau-
na strânsă, dar spre sfârşitul anului 2008 aceasta a 
devenit deosebit de intensă, ca urmare a puternicu-
lui declin financiar şi economic. Anterior în acelaşi an, 
Comisia şi banca au fost invitate de Consiliul Euro-
pean să sprijine activ măsurile care facilitează inves-
tiţiile la nivelul gospodăriilor şi industriilor în direcţia 
eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie 
regenerabilă. Alte aspecte au fost Facilitatea de in-
vestiţii pentru vecinătate, Cadrul de investiţii pentru 
Balcanii de Vest şi, în plan general, cea mai eficientă 
îmbinare între împrumuturile BEI şi ajutoarele neram-
bursabile ale Comisiei Europene, în contextul politi-
cii externe a Uniunii Europene. Preşedintele BEI par-
ticipă la reuniunile lunare ale Consiliului de Miniştri 
ECOFIN.

Implicarea activă a băncii în combaterea crizei a pro-
dus şi mai mult interes faţă de activităţile sale în Par-
lamentul European, ceea ce a condus la frecvente 
contacte cu comisiile parlamentare şi cu membri ai 
Parlamentului European, în afara prezentărilor obiş-
nuite ale preşedintelui BEI cu privire la strategia şi 
activităţile Grupului BEI în faţa Comisiei pentru afa-
ceri economice şi monetare, a Comisiei pentru con-
trol bugetar şi în cursul dezbaterii în plen a raportului 
anual al Parlamentului European cu privire la activită-
ţile Grupului BEI.

Cu celelalte două instituţii care îi reprezintă pe cetăţe-
nii Europei, Comitetul Economic şi Social European 
şi Comitetul Regiunilor, banca are o relaţie de lucru 
care pune accentul pe difuzarea informaţiilor către 
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cei reprezentaţi de comitete – organizaţii ale angaja-
torilor şi ale angajaţilor şi autorităţi locale şi regionale 
– privind posibilităţile şi iniţiativele sale de finanţare. 
În 2008, s-a acoperit o largă varietate de informaţii, 
inclusiv sprijinul băncii privind împrumuturile pen-
tru energie şi combaterea schimbărilor climatice, mi-
crofinanţarea, Centrul European de Expertiză privind 
PPP şi iniţiativele comune cu Comisia.

În 2008, cooperarea cu alte instituţii financiare inter-
naţionale (IFI) a fost deosebit de intensă în contex-
tul mandatului pentru activitatea BEI în afara Uniunii 
Europene pentru perioada 2007-2013. Comisia Euro-
peană, BEI, BERD şi Banca de Dezvoltare a Consiliu-
lui Europei şi-au unit forţele în cadrul Iniţiativei pen-
tru infrastructura din Balcanii de Vest, care urmează 
să devină operaţională în 2009. În Turcia, BEI şi BERD 
au finalizat un acord de cooperare pentru sprijinirea 
pornirii operaţiunilor BERD în 2009. În ţările vecine de 
la est şi sud, un grup de instituţii financiare internaţi-
onale şi bănci de dezvoltare bilaterale au întocmit o 
listă de proiecte comune care vor fi sprijinite şi prin 
ajutoare nerambursabile CE, cu identificarea institu-
ţiei financiare internaţionale coordonatoare. O ast-
fel de cooperare permite evitarea efectuării de două 
ori a procedurilor de control prealabil, prin delega-
rea responsabilităţii către instituţia coordonatoare. 
La începutul anului 2009, BERD, Grupul BEI şi Grupul 
Băncii Mondiale s-au asociat pentru a sprijini Europa 
Centrală şi de Est, angajându-se să asigure 24,5 mili-
arde EUR în scopul susţinerii sectoarelor bancare din 
regiune şi finanţării firmelor lovite de criza economi-
că globală.

În ţările ACP, s-a consolidat cooperarea cu Comisia 
Europeană, Banca Mondială, Societatea Financiară In-
ternaţională şi Banca Africană de Dezvoltare, în timp 
ce BEI a susţinut, de asemenea, colaborarea cu agen-
ţiile bilaterale europene şi cu statele membre dona-
toare în contextul Fondului fiduciar pentru infrastruc-
tură UE-Africa, care este gestionat de BEI. În Asia şi 
America Latină, BEI şi Banca Asiatică de Dezvoltare au 
identificat posibilităţi de cofinanţare.

Axându-se pe cooperarea şi cofinanţarea în Europa, 
BEI şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi-au 
oficializat relaţia printr-o declaraţie comună care evi-
denţiază diversele domenii de interes comun, în spe-
cial în ceea ce priveşte dezvoltarea urbană, capitalul 
uman şi mediul. În fine, băncii i s-a acordat statutul 
de observator în cadrul Băncii pentru Comerţ şi Dez-
voltare a Mării Negre.
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Transparenţă şi responsabilitate

Transparenţa este un element important al responsabilităţii corporative a BEI. Nivelul ridicat 
al transparenţei face parte din misiunea băncii de a contribui la obiectivele politicilor Uniunii  
Europene. În calitate de organism public, BEI consideră că transparenţa privind modul în care 
ia deciziile, lucrează şi aplică politicile Uniunii Europene este esenţială pentru consolidarea  
responsabilităţii şi credibilităţii în rândul cetăţenilor europeni şi a cetăţenilor de pretutindeni 
afectaţi de operaţiunile sale.

Publicarea informaţiilor reprezintă o referinţă im-
portantă pentru punerea în aplicare a angajamentu-
lui băncii privind transparenţa. Site-ul web al BEI este 
platforma principală pentru difuzarea în mod activ a 
informaţiilor în rândul publicului, fapt confirmat de 
cei aproximativ patru milioane de vizitatori din 2008. 
„InfoDesk-ul BEI” constituie un prim punct de con-
tact pentru a răspunde solicitărilor de informaţii de 
la publicul larg. În 2008, InfoDesk a primit mai mult 
de 25 000 de e-mailuri (excluzând mesajele nedori-
te). Comunicarea băncii cu publicul este reglemen-
tată oficial prin „Politica de publicare a informaţiilor a 
BEI” care a fost formulată pentru prima dată în 2006. 
Aceasta se bazează pe principiul publicării informa-
ţiilor, cu excepţia cazului în care există un motiv im-
perativ care să împiedice difuzarea. Banca s-a angajat 
să-şi revizuiască politica de publicare a informaţiilor 
în mod oficial o dată la trei ani, următoarea revizuire 
fiind în 2009. Banca publică o evaluare anuală a per-
formanţelor privind punerea în aplicare a politicii de 
publicare a informaţiilor.

BEI consideră că organizaţiile societăţii civile (OSC-
uri), inclusiv organizaţiile neguvernamentale (ONG-
uri), pot să-şi aducă o contribuţie valoroasă la elabo-
rarea politicii şi pot, de asemenea, contribui la mai 
buna conştientizare a băncii cu privire la aspecte le-
gate de proiectele pe care le finanţează. Pentru a asi-
gura un dialog permanent, banca organizează eve-
nimente, precum reuniunea specială de informare 
din 2008 pentru OSC-urile cu sediul în Bruxelles, cu 
privire la rezultatele sale din 2007, ţinută după con-
ferinţa de presă a băncii pentru jurnaliştii acreditaţi 
din Bruxelles. Banca a organizat, de asemenea, mai 
multe seminarii specializate, de exemplu cu privire la 
chestiuni legate de schimbările climatice şi cu privire 
la transportul rutier. Pe de altă parte, pentru a stimula 
dialogul, banca participă la conferinţe organizate de 
ONG-urile implicate în promovarea de politici şi care 
desfăşoară campanii cu privire la aspecte legate de 
activităţile băncii. În 2008, aceleaşi ONG-uri au fost 
invitate la bancă pentru a discuta chestiuni specifi-
ce, precum memorandumul de înţelegere între BEI şi 
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Comisia Europeană cu privire la mandatele externe 
ale băncii, drepturile omului, energia nucleară şi re-
generabilă şi tratarea deşeurilor solide. Cu OSC-urile 
specializate care au anumite obiective şi interese co-
mune cu ale băncii, BEI poate încheia parteneriate de 
susţinere. În 2008, banca a stabilit astfel de relaţii de 
cooperare cu Transparency International şi cu Uniu-
nea Internaţională pentru Conservarea Naturii. BEI a 
susţinut, de asemenea, Iniţiativa pentru transparenţa 
sectorului industriilor extractive.

În ultimii ani, consultările publice au devenit par-
te integrantă a politicii de transparenţă a BEI. Banca 
organizează consultări publice cu privire la anumi-
te politici corporative şi multisectoriale, care sunt în 
mod tipic de interes pentru toate părţile interesate 
ale BEI. În 2008, s-a organizat o consultare publică 
privind abordarea durabilităţii mediului şi a bunăs-
tării sociale de către bancă, astfel cum sunt acestea 
formulate în „Declaraţia BEI privind principiile şi stan-
dardele de mediu şi sociale”. Drept urmare, s-a publi-
cat o declaraţie revizuită care a beneficiat de pe urma 
contribuţiilor constructive ale organizaţiilor societăţii 
civile, în special ale ONG-urilor, care în mod tradiţio-
nal examinează atent activitatea băncii. În 2009, se 
va desfăşura o consultare publică combinată referi-
toare la politicile băncii privind publicarea informa-
ţiilor şi transparenţa, precum şi modul de tratare a 
plângerilor.

BEI are din 2008 o politică oficială privind mecanis-
mul de tratare a plângerilor, care consolidează cele 
mai bune practici în domeniul responsabilităţii. Me-
canismul de tratare a plângerilor are atât o dimensi-
une internă, cât şi una externă şi independentă, care 
implică Ombudsmanul European. Prin urmare, plân-
gerile pot fi depuse direct la BEI, care pune la dispozi-
ţia publicului o cutie poştală special destinată acestui 
scop, sau la Ombudsmanul European. În 2008, au fost 
soluţionate în total 40 de plângeri.

Banca dispune de mai multe organisme de control 
intern. Inspectoratul general combină două func-
ţii importante de control, Auditul intern şi Evaluarea 
operaţiunilor, incluzând şi Anchetarea fraudelor. In-

spectoratul joacă un rol crucial în asigurarea meca-
nismelor de control, în îmbunătăţirea operaţiunilor 
şi în susţinerea procesului de transparenţă şi respon-
sabilitate. Unitatea Şefului Biroului de conformitate al 
Grupului BEI (OCCO – Office of the Chief Compliance 
Officer) asigură respectarea de către bancă şi perso-
nalul acesteia a tuturor legilor, reglementărilor, codu-
rilor de conduită şi regulilor de bună practică aplica-
bile şi funcţionează ca un prim nivel de detectare a 
posibilelor încălcări ale normelor de etică şi integri-
tate. Acesta controlează ex ante conformitatea no-
ilor politici, proceduri, produse şi operaţiuni sau a 
acţiunilor avute în vedere. De asemenea, OCCO mo-
nitorizează operaţiunile de împrumut şi finanţare din 
străinătate. În 2008, acesta a jucat un rol de bază în 
elaborarea unei politici de denunţare a abuzurilor, 
asigurând protecţie totală potenţialilor denunţători.

Raportul privind responsabilitatea globală pentru 
2008 publicat de One World Trust evaluează practicile 
de responsabilitate ale unui număr de 30 organizaţii 
globale, inclusiv BEI. One World Trust este un grup de 
reflecţie independent, care efectuează studii de cer-
cetare, formulează recomandări şi pledează în favoa-
rea reformei proceselor decizionale şi de formulare a 
politicilor, care trebuie să implice mai multă respon-
sabilitate. Raportul analizează performanţele organi-
zaţiilor prin prisma a patru dimensiuni: transparenţă, 
participare la decizie, evaluare şi mecanisme de recla-
maţii şi răspuns. BEI s-a situat pe locul nouă în privin-
ţa responsabilităţii şi pe locul patru într-un subgrup 
de zece organizaţii interguvernamentale. Trebuie re-
marcat faptul că, în ceea ce priveşte performanţa pe 
criteriul transparenţei, din cele 30 de organizaţii nu-
mai BEI şi Societatea Financiară Internaţională au ob-
ţinut peste 70%, acesta fiind considerat pragul pen-
tru bună practică în acest sens.
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Organele statutare ale BEI

Consiliul guvernatorilor este format din miniştrii de-
semnaţi de fiecare din cele 27 de state membre, de 
regulă miniştrii de finanţe ai acestora. Acesta stabi-
leşte orientările politicii de creditare, aprobă conturi-
le anuale şi bilanţul şi decide cu privire la participarea 
băncii la operaţiunile de finanţare din afara Uniunii 
Europene, precum şi cu privire la majorările de capi-
tal. De asemenea, numeşte membrii Consiliului de 
administraţie, Comitetului de direcţie şi Comitetului 
de audit.

Consiliul de administraţie are competenţa exclusivă 
de a decide cu privire la împrumuturi, garanţii şi mo-
bilizări de fonduri. Pe lângă controlul privind buna 
funcţionare a băncii, Consiliul de administraţie asigu-

ră gestionarea băncii în conformitate cu dispoziţiile 
tratatului şi ale statutului său şi cu directivele gene-
rale stabilite de guvernatori. Membrii Consiliului de 
administraţie sunt numiţi de guvernatori pentru o 
perioadă de cinci ani cu posibilitatea reînnoirii man-
datului, în urma desemnării lor de către statele mem-
bre, şi se subordonează exclusiv băncii.

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

Comitetul de 
direcţie
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Dispoziţiile care reglementează activitatea acestor organe sunt 
definite în statutul şi regulamentul intern al băncii. Listele mem-
brilor organelor statutare ale BEI şi scurte biografii ale acestora, 
precum şi informaţii suplimentare privind sistemele de remunera-
ţie, sunt actualizate periodic şi publicate pe site-ul web al băncii: 
www.eib.org.

În plus, pentru a extinde competenţa profesiona-
lă a Consiliului de administraţie în anumite domenii, 
acesta poate să coopteze maximum şase experţi (trei 
administratori şi trei supleanţi), care participă la şe-
dinţele Consiliului de administraţie în calitate de con-
silieri 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 colegial 
permanent al băncii. Este format din nouă membri. 
Sub autoritatea preşedintelui băncii şi sub controlul 
Consiliului de administraţie, acesta gestionează afa-
cerile curente ale BEI, pregăteşte deciziile pentru ad-
ministratori şi asigură executarea acestor decizii. Pre-
şedintele conduce şedinţele Comitetului de direcţie. 
Membrii Comitetului de direcţie se subordonează ex-
clusiv băncii; aceştia sunt numiţi de Consiliul guver-
natorilor, pe baza propunerii Consiliului de adminis-
traţie, pentru o perioadă de şase ani, cu posibilitatea 
reînnoirii mandatului.

În conformitate cu statutul băncii, preşedintele este 
şi preşedintele Consiliului de administraţie.

Comitetul de audit este un organ independent care 
se subordonează direct Consiliului guvernatorilor, 
având sarcina de a verifica legalitatea operaţiunilor şi 
a registrelor băncii. După aprobarea situaţiilor finan-
ciare de către Consiliul de administraţie, Comitetul de 
audit întocmeşte rapoarte cu privire la acestea. Ra-
poartele Comitetului de audit cu privire la rezultatele 
activităţii sale în anul anterior sunt trimise Consiliului 
guvernatorilor, împreună cu raportul anual al Consi-
liului de administraţie.

Comitetul de audit este compus din trei membri şi 
trei observatori, numiţi de guvernatori pentru un 
mandat de trei ani.

Comitetul de audit
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Capitalul: Cota de participare a fiecărui stat mem-
bru la capitalul băncii se bazează pe ponderea sa 
economică în cadrul Uniunii Europene (exprimată 
prin PIB) la data aderării. În conformitate cu statutul 
său, banca este autorizată să aibă un volum maxim 
al împrumuturilor acordate nerambursate până la 
echivalentul a de două ori şi jumătate capitalul său.

La data de 1 aprilie 2009, capitalul subscris al băncii 
se ridica la peste 232 miliarde EUR.

Defalcarea capitalului BEI la data de 1 aprilie 2009

    0 10 000 000 000 20 000 000 000 30 000 000 000 40 000 000 000

Sumă (EUR)

Germania 37 578 019 000 DE
Franţa 37 578 019 000 FR

Italia 37 578 019 000 IT

Regatul Unit 37 578 019 000 GB

Spania 22 546 811 500 ES

Ţările de Jos 10 416 365 500 NL

Belgia 10 416 365 500 BE

Suedia 6 910 226 000 SE

Danemarca 5 274 105 000 DK

Austria 5 170 732 500 AT

Polonia 4 810 160 500 PL

Finlanda 2 970 783 000 FI

Grecia 2 825 416 500 GR

Portugalia 1 820 820 000 PT

Republica Cehă 1 774 990 500 CZ

Ungaria 1 679 222 000 HU

Irlanda 1 318 525 000 IE

România 1 217 626 000 RO

Republica Slovacă 604 206 500 SK

Slovenia 560 951 500 SI

Bulgaria 410 217 500 BG

Lituania 351 981 000 LT

Luxemburg 263 707 000 LU

Cipru 258 583 500 CY

Letonia 214 805 000 LV

Estonia 165 882 000 EE
Malta 98 429 500 MT

Total 232 392 989 000
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Comitetul de direcţie al BEI

Colegiul de conducere al băncii şi responsabilităţile de supraveghere ale membrilor săi Situaţia la 01/05/2009

 Philippe MAYSTADT Preşedintele băncii şi al Consiliului de administraţie
➾ Strategie generală
➾ Aspecte instituţionale, relaţii cu celelalte instituţii financiare internaţionale
➾  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 

de şanse între femei şi bărbaţi
➾ Preşedinte al Consiliului de administraţie al FEI
➾ Preşedinte al Comitetului bugetar

 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

 Simon BROOKS Vicepreşedinte
➾ Finanţări în Regatul Unit şi Ţările de Jos
➾ 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, Portugalia, Belgia, Luxemburg, America Latină şi Asia
➾ Aspecte juridice privind operaţiunile şi produsele
➾ Mobilizări de fonduri
➾ Preşedinte al Comitetului pentru arte

 Matthias KOLLATZ-AHNEN Vicepreşedinte
➾ Finanţări în Germania, Austria, România, Croaţia şi Turcia
➾ Coeziune economică şi socială; Convergenţă
➾ Iniţiativele JASPERS şi JESSICA
➾ Restructurarea împrumuturilor
➾ Membru al Comitetului pentru subvenţii
➾	 Membru al Comitetului pentru arte

 Eva SREJBER Vicepreşedinte
➾  Finanţări în Suedia, Finlanda, Lituania, Letonia, Estonia, în ţările vecine din Est, 

în Rusia şi în ţările AELS
➾ Economie bazată pe cunoaştere
➾ Evaluarea ex post a operaţiunilor
➾ Tehnologiile informaţiei
➾	 Preşedinte al Comitetului pentru subvenţii

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

 Dario SCANNAPIECO Vicepreşedinte
➾ Finanţări în Italia, Malta şi Balcanii de Vest
➾ Gestionarea riscurilor
➾ Planificare şi buget
➾ Eficienţa costurilor
➾ Guvernator al BERD

 Plutarchos SAKELLARIS Vicepreşedinte
➾ Finanţări în Grecia, Cipru, Danemarca, Irlanda, ţările ACP şi în Africa de Sud
➾ Energie
➾ Studii sectoriale, economice şi financiare
➾ Punerea în aplicare a normelor Basel II
➾ Contabilitate
➾ Membru al Comitetului pentru arte

 Philippe MAYSTADT 
Preşedintele băncii şi al Consiliului de administraţie

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ  
Vicepreşedinte

Simon BROOKS 
Vicepreşedinte

 Carlos da SILVA COSTA  
Vicepreşedinte

Matthias KOLLATZ-AHNEN 
Vicepreşedinte

Eva SREJBER  
Vicepreşedinte

Marta GAJĘCKA  
Vicepreşedinte

 Dario SCANNAPIECO  
Vicepreşedinte

Plutarchos SAKELLARIS 
Vicepreşedinte
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Organigrama

Secretariat general şi afaceri juridice

 Alfonso QUEREJETA
 Secretar general şi director general pentru afaceri juridice

u Afaceri instituţionale
 Dominique de CRAYENCOUR Director 

 Afaceri juridice

u Afaceri comunitare şi financiare; Finanţări în afara Europei
 Marc DUFRESNE Director general adjunct pentru afaceri juridice

u Finanţări în Europa

 Gerhard HÜTZ Director

Direcţia generală de strategie

 Rémy JACOB
 Director general  

 Controlor financiar şi director pentru sistemele informatice

u Strategie şi control de gestiune

 Jürgen MOEHRKE Director

u Comunicare
 Gill TUDOR Purtător de cuvânt şi director

u Tehnologia informaţiei
 Derek BARWISE Director

u Clădiri, logistică şi documentare
 Patricia TIBBELS Director

Direcţia de operaţiuni în Uniunea Europeană şi în ţările candidate

 Thomas HACKETT
 Director general

u Instrumente ale Acţiunii pentru Creştere
 Thomas BARRETT Director

u Europa Occidentală
 Laurent de MAUTORT Director

u Spania, Portugalia
 Carlos GUILLE Director

u Europa Centrală
 Joachim LINK Director

u Marea Adriatică
 Romualdo MASSA BERNUCCI Director

u Europa de Sud-Est
 Jean-Christophe LALOUX Director

u Marea Baltică
 Tilman SEIBERT Director

Direcţia de operaţiuni în afara Uniunii Europene şi a ţărilor candidate

 Martin CURWEN
 Director general

u Ţările vecine şi partenere ale Europei
 Claudio CORTESE Director

u Africa, zona Caraibelor, Pacific - Facilitatea pentru investiţii
 Patrick WALSH Director

u America Latină şi Asia
 Francisco de PAULA COELHO Director

Departamentul de gestionare şi restructurare a tranzacţiilor

 Klaus TRÖMEL
 Director

Direcţia de finanţe

 Bertrand de MAZIÈRES
 Director general

u Pieţe de capital
 Barbara BARGAGLI PETRUCCI Director

u Trezorerie
 Anneli PESHKOFF Director

u Previziuni şi decontarea operaţiunilor
 Elisabeth MATIZ Director

Direcţia de proiecte

 Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
 Director general

u Inovare şi competitivitate
 Constantin CHRISTOFIDIS Director

u Transport şi energie
 Christopher HURST Director

u Convergenţă şi mediu
 Guy CLAUSSE Director

u JASPERS
 Agustin AURÍA Director

Direcţia de gestionare a riscurilor

 Pierluigi GILIBERT
 Director general

u Riscuri de credit
 Per JEDEFORS Director

u Riscuri financiare şi operaţionale
 Alain GODARD Director

Inspectoratul general

 Jan Willem van der KAAIJ
 Inspector general

Biroul de conformitate al Grupului BEI

 Matthias MAERTENS
 Şeful Biroului de conformitate

Departamentul de resurse umane

 Michel GRILLI
 Director

 (situaţia la 1 mai 2009)

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
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Organele statutare ale FEI

Informaţiile detaliate privind organele statutare ale FEI (componenţă, 
scurte biografii ale membrilor, remuneraţie) şi serviciile sale (compo-
nenţă, scurte biografii ale directorilor generali şi al administratorilor, 
remuneraţia personalului) sunt actualizate periodic şi publicate pe 
site-ul web al FEI: www.eif.org

FEI este gestionat şi administrat de următoare-
le trei autorităţi:

➾  Adunarea generală a acţionarilor (BEI, Uni-
unea Europeană, 31 de instituţii financiare), 
care se întruneşte cel puţin o dată pe an;

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

➾  Directorul general, care răspunde de gesti-
onarea fondului în conformitate cu dispozi-
ţiile Statutului FEI şi cu orientările şi directi-
vele adoptate de Consiliul de administraţie.

Conturile FEI sunt auditate de un Consiliu 
de audit, format din trei persoane numite 
de Adunarea generală, şi de auditori externi 
independenţi.

Conducerea FEI

Director general
 Richard PELLY

Director general adjunct
 Jean-Marie MAGNETTE

u Director, Gestionare tranzacţii şi relaţii
 John A. HOLLOWAY Director

u  Gestionare mandate, dezvoltare produse şi incubatoare de 
afaceri

 Marc SCHUBLIN Director

Situaţia la 24.04.2009
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Proiecte eligibile pentru finanţare de către Grupul BEI

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

miei pentru a susţine progresul economic în regiunile defavorizate;
➾  încurajarea investiţiilor care contribuie la dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere 

şi inovare;
➾  îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor din domeniul sănătăţii şi învăţământului, elemen-

te cheie în formarea capitalului uman;
	➾  dezvoltarea reţelelor de infrastructură cu dimensiune comunitară din domeniul transpor-

turilor, telecomunicaţiilor şi transferului de energie;
➾  protejarea mediului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii;
➾  asigurarea resurselor energetice prin utilizare raţională, valorificarea resurselor locale, in-

clusiv a energiei regenerabile, şi diversificarea importurilor.

Grupul BEI susţine dezvoltarea IMM-urilor, îmbunătăţindu-şi oferta financiară prin următoare-
le 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 ajutor 
pentru dezvoltare şi de cooperare. Banca întreprinde acţiuni:
➾  în ţările candidate şi potenţial candidate din Europa de Sud-Est, unde contribuie la atingerea 

obiectivelor Pactului de stabilitate prin direcţionarea împrumuturilor nu numai către susţine-
rea reconstrucţiei infrastructurii de bază şi proiectele cu caracter regional, ci şi în scopul dez-
voltării sectorului privat;

➾  în ţările mediteraneene nemembre, contribuind la atingerea obiectivelor parteneriatului 
euro-mediteranean, 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 (ţările şi teritori-
ile de peste mări), unde promovează dezvoltarea infrastructurii de bază şi a sectorului pri-
vat local;

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

Germania
Lennéstraße 11
D-10785 Berlin
3 (+49-30) 59 00 47 90
5 (+49-30) 59 00 47 99

Grecia
1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave
GR-106 74 Athens
3 (+30-210) 68 24 517
5 (+30-210) 68 24 520

Italia
Via Sardegna 38
I-00187 Roma
3 (+39) 06 47 19 1
5 (+39) 06 42 87 34 38

Marea Britanie
2 Royal Exchange Buildings
London EC3V 3LF
3 (+44) 20 73 75 96 60
5 (+44) 20 73 75 96 99

Polonia
Plac Piłsudskiego 1
PL-00-078 Warszawa 
3 (+48-22) 310 05 00
5 (+48-22) 310 05 01

Portugalia
Avenida da Liberdade, 190-4° A
P-1250-147 Lisboa
3 (+351) 213 42 89 89
5 (+351) 213 47 04 87

România
Str. Vasile Lascar 31
020492 Bucureşti, Sector 2
3 (+40-21) 208 64 00
5 (+40-21) 317 90 90

Spania
Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid
3 (+34) 914 31 13 40
5 (+34) 914 31 13 83

Banca Europeană de 
Investiţii

www.eib.org - U info@eib.org

98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04

Birouri externe:

Austria
Mattiellistraße 2-4
A-1040 Wien
3 (+43-1) 505 36 76
5 (+43-1) 505 36 74

Belgia
Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel
3 (+32-2) 235 00 70
5 (+32-2) 230 58 27

Bulgaria
2a Saborna Street
1000 Sofia
3 (+359) 29 26 42 90
5 (+359) 29 26 42 00

Finlanda
Fabianinkatu 34
PL 517
FI-00101 Helsinki
3 (+358) 106 18 08 30
5 (+358) 92 78 52 29

Franţa
21, rue des Pyramides
F-75001 Paris
3 (+33-1) 55 04 74 55
5 (+33-1) 42 61 63 02



Raport privind activitatea şi responsabilitatea corporativă 47 Grupul BEI 

Pe pagina de Internet a băncii puteţi găsi lista la zi a birourilor existente şi coordonatele acestora.

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

Pacific
Level 32, ABN AMRO Tower
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000
Australia
3 (+61-2) 82 11 05 36
5 (+61-2) 82 11 05 38

Caraibe
1, Boulevard du Général de Gaulle
F-97200 Fort-de-France
3 (+596) 596 74 73 10
5 (+596) 596 56 18 33

Egipt
6, Boulos Hanna Street
Dokki, 12311 Giza 
3 (+20-2) 33 36 65 83
5 (+20-2) 33 36 65 84

Kenya
Africa Re Centre, 5th floor
Hospital Road, PO Box 40193
KE-00100 Nairobi
3 (+254-20) 273 52 60
5 (+254-20) 271 32 78

Maroc
Riad Business Center
Aile sud, Immeuble S3, 4e étage
Boulevard Er-Riad
Rabat
3 (+212) 5 37 56 54 60
5 (+212) 5 37 56 53 93

Senegal
3, rue du Docteur Roux
BP 6935, Dakar-Plateau
3 (+221) 338 89 43 00
5 (+221) 338 42 97 12

Tunisia
70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis
3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

Turcia
Büyükdere Caddesi
N°195, 4th Floor
1. Levent
TR-34394 Istanbul
3 (+90-212) 317 90 10
5 (+90-212) 269 77 77

Uğur Mumcu Caddesi N° :88, Kat: 8
Gaziosmanpaşa
TR-06700 Ankara
3 (+90-312) 405 60 50/51
5 (+90-312) 446 85 05

Fondul European de Investiţii
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Fotografiile şi ilustraţiile au fost puse la dispoziţie de Atelierul grafic al BEI.

Tiparul executat la imprimeria Jouve din Mayenne pe hârtie de tip Magno Satin folosindu-se cerneluri pe bază de uleiuri vege-
tale. Certificată în conformitate cu normele Forest Stewardship Council (FSC), hârtia conţine 100% fibre naturale (din care cel 
puţin 50% din păduri corect administrate).
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