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Fondul European pentru Investiții Strategice 

Criza economică și finaciară și-a lăsat amprenta și în domeniul investițiilor motiv pentru care 

comisia Juncker a propus Planul de investiții pentru Europa în noiembrie 2014. Acest proiect 

urmărește mobilizarea a cel puțin 315 miliarde EUR în investiții private și publice pe o 

perioadă de trei ani.  

Planul de investiții are potențialul de a adăuga între 330 - 410 miliarde de euro la PIB-ul 

Uniunii Europene și de a crea aproximativ 1.3 miliarde de locuri de muncă. Acest plan este 

alcătuit din trei părți: 

 

 instituirea unui fond european pentru investiții strategice 

 asigurarea faptului că finanțarea investițiilor ajunge la economia reală 

 îmbunătățirea mediului de investiții 

 

Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS) – nucleul Planului de investiții, 

urmărește să contribuie la utilizarea finanțării publice, inclusiv a finanțării de la bugetul UE, 

în scopul mobilizării investițiilor private. Este o inițiativă lansată de Banca Europeană de 

Investiții (BEI) și Fondul European de Investiții împreună cu Comisia Europeană. Fondul 

constă într-o garanție de 16 miliarde EUR de la bugetul UE și un cuantum de 5 miliarde 

EUR de la BEI. Comisia Europeană estimează că fondul – cele 21 de miliarde EUR – va fi în 

măsură să ajungă, la nivel global, la un efect multiplicator de 1:15 și, prin urmare, va genera 

investiții totale de până la 315 miliarde EUR.   

FEIS sprijină investiții în domenii strategice care au capacitatea de a furniza un impact 

pozitiv asupra economiei europene în următoarele domenii cheie: 

 Infrastructura strategică inclusiv digitală, de transport și energie 

 Educație, cercetare, dezvoltare și inovare 

 Extinderea energiei regenerabile și a eficienței energetice 

 Sprijin pentru afaceri mici și companii cu capitalizare de piață între 2 - 10 miliarde de 

dolari. 

 

Până în mai 2016, au fost aprobate 64 de proiecte de infrastructură și inovare (9.3 miliare 

EUR)  și 185 de acorduri care vor oferi finanțare pentru 141.800 de start-up-uri, IMM-uri și 

companii cu capitalizare de piață între 2 - 10 miliarde de dolari (un buget de 3.5.miliarde 

EUR). Astfel, totalul proiectelor aprobate, care cumulează 12.8 miliarde de euro se 

preconizează că va genera investiții totale de aproximativ 100 miliarde EUR. Statele cu cele 

mai multe proiecte de infrastructură și inovare aprobate de BEI sunt: Franța (15), Italia (8), 

Marea Britanie (8), Spania (8), Germania (4), Belgia (3), în timp ce Polonia și Grecia au câte 

un proiect, iar România niciunul. Aceste proiecte de transport au potențialul de a genera 

aproximativ 60.000 locuri de muncă. 
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În ceea ce privește aprobarea acordurilor care oferă finanțare pentru IMM-uri și start-up-uri 

prin intermediul Fondului European pentru investiții strategice, până în prezent majoritatea 

statelor membre UE au beneficiat de cel puțin un acord. Italia este în fruntea clasamentului cu 

28 de acorduri aprobate cu bănci intermediare până la suma de 353 milioane EUR, iar la 

capătul opus se află Grecia și Slovenia cu un singur acord. România are două acorduri 

aprobate cu bănci intermediare, cu un total de 5 milioane EUR, care va genera 70 milioane 

EUR în investiții și de care vor beneficia 466 IMM-uri și start-up-uri. 

Datorită faptului că niciun proiect de infrastructură și inovare propus de România nu a fost 

aprobat până în prezent, considerăm că mediul de afaceri din România ar trebui să 

persevereze în acest sens pentru a beneficia de aceste fonduri pentru investiții strategice, care 

au potențialul de a stimula creșterea economică în România.  

Promotorii de proiecte sau investitorii pot depune proiectele accesând următorul site 

https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html.  

Pentru mai multe informații despre Planul european de investiții, accesați următoarele link-

uri:http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en; 

http://www.eib.org/attachments/thematic/investment_plan_for_europe_en.pdf. 

Rezultatele Planului european de investiții: http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-

political/files/201606_eu_wide_en.pdf.  

Exemple de proiecte finanțate de Fondul European pentru Investiții Strategice: 

http://ec.europa.eu/priorities/publications/examples-efsi-financed-projects-march-2016_en. 

Pentru mai multe informații despre oportunitățile de investiții și financiare 

http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/index_en.htm. 
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