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FIȘĂ INFORMATIVĂ DE ȚARĂ: ROMÂNIA

PLANUL JUNKER
ÎN ROMÂNIA
FI

Operațiunile aprobate în
România în baza Planului Junker
din cadrul Fondului european
pentru investiții strategice
(FEIS) reprezintă în prezent
un volum total de finanțare de
258 milioane EUR.
Se preconizează că acesta va duce
la investiţii de 943 milioane EUR.
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Nuanța mai închisă reprezintă investiții mai mari
în comparație cu PIB
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PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ȘI INOVARE
Cele 7 proiecte* aprobate se ridică la 206 milioane EUR, cu finanțare de la Banca
Europeană de Investiții (BEI), în cadrul Fondului european pentru investiții strategice
(FEIS). Se preconizează că acestea vor duce la investiţii de 570 milioane EUR.
* Poiectele de infrastructură şi inovare includ operaţiuni care sprijină investiţiile în mai multe ţări - de aceea, acestea sunt menţionate şi în alte fişe
informative de ţară.

PROIECTE

Energie - Infrastructură socială - Transport - Digital - Agricultură
Mediu și utilizarea eficientă a resurselor - RDI - Societăți mai mici

Împrumutul Agricover pentru IMM-uri (semnat în iulie 2016)
• Împrumut către un nou intermediar financiar cu experienţă în împrumuturile
pentru agricultură, pentru a facilita accesul la finanţare pentru întreprinderile
mici şi mijlocii (IMM-uri) care activează în sectorul agricol
• Finanţare în cadrul FEIS: 15 milioane EUR (Tranşa 1)
• Investiţii totale preconizate: 54 milioane EUR
Programul European ArcelorMittal CD (semnat în decembrie 2016)
• Proiectul cuprinde activitatea promotorului de cercetare, dezvoltare şi inovare
(CDI), precum şi cheltuielile de capital conexe pentru producţia de oţel
• Acesta este un proiect multinaţional, care cuprinde Belgia, Republica Cehă,
Franţa, Luxemburg, Polonia, România şi Spania
• Finanțare în cadrul FEIS: 350 milioane EUR
• Investiții totale preconizate: 1,2 miliarde EUR

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că această listă nu este exhaustivă, aceasta incluzând numai un anumit număr de proiecte.
Pentru lista completă a proiectelor, vă rugăm să vizitați www.eib.org/efsi/efsi-projects.

FINANȚARE IMM-URI
În cadrul FEIS, Fondul european de investiții a aprobat 3 acorduri cu intermediari financiari (bănci, fonduri etc.). Finanțarea se ridică în total la 52 milioane EUR și
se preconizează că aceasta va duce la investiții de 373 milioane EUR. Vor beneficia
de acest sprijin cca. 2,453 societăți mai mici sau întreprinderi nou-înființate.
Intermediar: ProCredit Group

Informațiile conținute de această pagină nu fac parte din raportarea oficială BEI privind FEIS; de aceea, acestea trebuie considerate provizorii
și neauditate.
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REZULTATE PENTRU TOATE CELE 28 DE STATE MEMBRE

Mediu și
eficientizarea
resurselor
Transport

Infrastructura socială

4% 4%

9%
Sectorul
digital

Societăți mai mici

30%

10%

22%
CDI

21%

75%
Energie

Din care

€28,
9
mld.
semnată

FINANȚAREA
FEIS APROBATĂ*

TOTAL INVESTIȚII LEGATE DE APROBĂRILE FEIS

€46,5 mld.

€236,1 mld.

* Aprobată de BEI: 36,1 mld. EUR
Aprobată de FEI: 10,4 mld. EUR

