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MEDIUL DE AFACERI ȘI INVESTIȚIILE ÎN STATELE FRAGILE:

PLANUL EUROPEAN 
DE INVESTIȚII EXTERNE  

Ambițiosul Plan de Investiții Externe al UE va stimula investițiile în statele partenere din Africa și în zona vizată de 
politica de vecinătate a UE. Acesta va promova creșterea inclusivă, crearea locurilor de muncă și dezvoltarea durabilă, 
abordând în acest fel o parte din cauzele primare ale migrației ilegale. Planul de Investiții Externe este adaptat la 
necesitățile specifice ale statelor partenere și se bazează pe modelul de succes folosit în UE, unde „Planul lui Juncker” 
deja a atras investiții de peste 240 miliarde Euro.
Planul de Investiții Externe se va concentra pe un număr de domenii de investiții prioritare, ca energia și conectivitatea 
durabilă, finanțarea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, agricultură durabilă, antreprenori rurali și industria agricolă, 
orașe sustenabile și digitalizarea pentru dezvoltarea durabilă.

DE CE AVEM NEVOIE DE UN PLAN DE INVESTIȚII EXTERNE?

CE ESTE PLANUL EUROPEAN DE INVESTIȚII EXTERNE?

Instabilitatea și conflictele din Africa și zona vizată 
de politica de vecinătate a UE s-au agravat din 
cauza crizei economice globale, reducând accesul 
la finanțe pentru investițiile atât de necesare. 
Instabilitatea și conflictul au agravat criza actuală 
a migrației, cu un număr de persoane mai mare 
ca oricând pe drum în Africa și în zona vizată de 
politica de vecinătate a UE.
Uniunea Europeană și Statele sale Membre sunt 
cei mai mari prestatori din lume de asistență 
pentru dezvoltare, oferind 75,5 miliarde de Euro 

în 2016, sau aproape 60% din asistența globală. Însă 
cooperarea de dezvoltare trebuie să evolueze. Asistența 
tradițională în formă de granturi rămâne esențială – 
dar trebuie să fie complementată cu alte instrumente 
și surse de finanțare pentru a atinge țintele ambițioase 
stabilite de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. În 2015 
comunitatea internațională a adoptat o agendă inovativă 
de finanțare pentru dezvoltare, care îndeamnă la formarea 
unor parteneriate noi pentru mobilizarea resurselor private și 
aplicarea modelelor de finanțare inovative. Planul European 
de Investiții Externe face parte din contribuția UE la aceste 
angajamente. 

Costul de lansare 
a unei afaceri în 
statele africane 
fragile este de 3 
ori mai mare decât 
în statele africane 
nefragile.

Investițiile străine directe și alte fluxuri financiare private 
au scăzut în țările în curs de dezvoltare din cauza crizei 
financiare din 2008.   
Doar 6% din investițiile străine directe ale țărilor dezvoltate 
sunt alocate statelor fragile (2012).
Din aceste investiții, 72% sunt concentrate în zece state 
bogate în resurse.
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CUM FUNCȚIONEAZĂ PLANUL?

Planul de Investiții Externe va atrage investitori privați, ai căror propuneri viabile de afaceri vor satisface necesitățile 
sociale și unde fondurile publice limitate vor atrage banii privați. Să luăm de exemplu, femeile antreprenoare: 
băncile sunt adesea reticente să le împrumute bani, chiar dacă ideile și planurile de afaceri sunt solide. Le putem 
ajuta să înceapă și să-și crească afacerile oferind o garanție băncilor ca să acorde împrumuturi acestor femei 
antreprenoare, precum și prin intermediul asistenței tehnice oferite femeilor antreprenoare, cum ar fi consultanță 
și mentorat.

Planul va încuraja investitorii privați să contribuie la dezvoltarea durabilă în statele din afara Europei. Noul Fond 
European pentru Dezvoltarea Durabilă (EFSD) va avea rolul unui mecanism de finanțare, folosit pentru a susține 
investițiile oferite de instituțiile financiare publice și sectorul privat.   

Cu o contribuție de 4,1 miliarde Euro din partea Comisiei Europene, se așteaptă ca Planul de Investiții Externe să 
atragă mai mult de 44 miliarde de Euro în investiții până-n anul 2020. Petru a îmbunătăți forța și eficiența noului 
Fond, Comisia dorește ca Statele Membre ale UE și alți parteneri să contribuie.

Abordarea UE este în armonie perfectă cu Parteneriatul Africa-G20 lansat de Președinția Germaniei a G20. Aceasta 
va consolida implicarea sustenabilă a sectorului privat, investițiile în infrastructură și energiile regenerabile, 
precum și va susține dezvoltarea economică durabilă pentru creștere. 

 Contribui la realizarea dezvoltării durabile în 
statele noastre partenere într-o manieră 
coerentă și consistentă.

 Mobiliza investițiile și va atrage fonduri pentru 
statele unde investițiile sunt dificile în prezent 
și va facilita investițiile făcute de actorii privați 
care de altfel ar investi mai puțin sau nu ar 
investi de loc.

 Ținti sectoarele social-economice, în particular 
infrastructura sustenabilă (inclusiv energia, 
apa, transportul, tehnologia informației și a 
comunicațiilor, mediul, infrastructura socială, 
capitalul uman) și va oferi finanțare pentru 
întreprinderile micro, mici și mijlocii cu un accent 
aparte pe crearea locurilor de muncă decente.

 Asista la dezvoltarea proiectelor viabile din punct 
de vedere economic și financiar pentru a atrage 
investiții.  

 Ajuta la îmbunătățirea mediului de afaceri în 
statele partenere prin susținerea reformelor și 
guvernării economice.

 Contribui la abordarea cauzelor primare ale 
migrației ilegale și la consolidarea parteneriatelor 
în Africa și zona vizată de politica de vecinătate 
a UE.

PLANUL DE INVESTIȚII EXTERNE VA …

CONTACTE

Secretariatul Planului de Investiții Externe 
Comisia Europeană, 41, rue de la Loi/Wetstraat, 1049 Brussels, Belgia

https://ec.europa.eu/commission/external-investment-plan_en
Email : EC-EIP-EFSD-SECRETARIAT@ec.europa.eu
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CUM FUNCȚIONEAZĂ PLANUL DE INVESTIȚII EXTERNE?

FONDUL EUROPEAN PENTRU 
DEZVOLTAREA DURABILĂ 

(EFSD)

• EFSD va consta din două 
platforme de investiții regionale 
(Africa și zona vizată de politica 
de vecinătate a UE). Acestea 
vor combina:  

• Scopul primului Pilon al 
Planului de Investiții Externe 
va fi de a oferi un ghișeu unic 
pentru propunerile obținute 
de la instituțiile de finanțare 
pentru dezvoltarea publică și 
alți investitori publici și privați 
interesați.

• Noua garanție a EFSD va 
avea un număr de ferestre 
de investiții tematice sau 
geografice, în cadrul cărora 
se vor oferi garanții parțiale 
pentru portofoliile de investiții.  

• Obiectivul este să atragă 
finanțare adițională, în 
particular din partea sectorului 
privat, deoarece garanția 
EFSD va reduce riscul pentru 
investițiile private și va absorbi 
pierderile potențiale suportate 
de finanțatori și investitori. 

ASISTENȚA TEHNICĂ

• Cel de-al doilea Pilon va oferi 
asistență tehnică și va ajuta 
beneficiarii să elaboreze 
proiecte financiare atractive 
și mature – ajutând astfel 
la mobilizarea mai multor 
investiții.   

• În așa fel, Comisia oferă 
resurse semnificative pentru 
asistența tehnică pentru a 
ajuta statele partenere la 
elaborarea unui număr mai 
mare de proiecte atractive 
și la informarea comunității 
internaționale de investitori.  

• De asemenea, asistența 
tehnică va fi disponibilă la 
îmbunătățirea mediului de 
reglementare și de politici 
și va consolida capacitățile 
reprezentanților sectorului 
privat, inclusiv a camerelor de 
comerț și a partenerilor sociali, 
complementând dialogul 
structural în cadrul celui de-al 
treilea Pilon. 

CLIMATUL INVESTIȚIONAL 

• Al treilea Pilon va ține de 
îmbunătățirea climatului 
investițional și a mediului 
de afaceri în statele noastre 
partenere, iar Delegațiile UE 
vor juca un rol cheie, cel mai 
probabil prin:

• Dialoguri structurate 
cu agenții economici la 
nivel național, de sector 
și strategic, inclusiv prin 
promovarea forumurilor 
europene și locale de afaceri; 

• Dialogurile politice și 
privind politicile cu guvernele 
partenere pentru a aborda 
constrângerile cheie față de 
investiții și promovarea bunei 
guvernări;

• Susținere la reformele 
de reglementare, de politici 
și guvernare în baza 
informațiilor de piață, sector 
și lanț de valoare la nivel 
național;

• Asigurarea coerenței 
cu alte politici ale UE și 
inițiativele Statelor Membre.

€

€

Buget 
indicativ 2,6

 miliarde Euro

1,5 miliarde 
Euro

FACILITĂȚI
DE INVESTIȚII
EXISTENTE

INSTRUMENTUL
DE GARANTARE 
AL EFSD
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EXEMPLE DE OPERAȚIUNI ELIGIBILE 

Planul de Investiții Externe se bazează pe experiența anterioară a Comisiei Europene de implementare a opt facilități de investiții regionale 
în afara UE. De la crearea facilităților de finanțare mixtă ale UE în 2007, 3,4 miliarde Euro de granturi ale UE au atras 26 miliarde de Euro 
în credite cu un volum total de investiții în statele partenere de aproximativ 57 miliarde Euro.
Acestea sunt exemple de proiecte deja susținute de UE, care vor fi accelerate cu ajutorul Planului de Investiții Externe:

Mai multe detalii despre rezultatele obținute de fiecare facilitate de investiții regională pot fi accesate la:
http://ec.europa.eu/europeaid/policies/innovative-financial-instruments-blending_en. 

PROGRAMUL FEMEI 
ÎN AFACERI 

INVESTITORUL CLIMATIC UNU

STIMULAREA AFRICII

Contribuția UE: 4,8 milioane Euro

Suma totală a investițiilor: 54,3 milioane Euro

Instituția financiară principală: BERD

Regiunea: Vecinătatea Estică 

Contribuția UE: 30 milioane Euro

Suma totală a investițiilor: Aproximativ 900 milioane Euro

Instituția financiară principală: FMO

Țara: Multi-regional

Contribuția UE: 60 milioane Euro

Suma totală a investițiilor: Aproximativ 180 milioane Euro

Instituția financiară principală: AfDB și BEI

Regiunea: Africa
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Contribuția UE: 28 milioane Euro

Suma totală a investițiilor: Aproximativ 240 milioane Euro

Instituția financiară principală: KfW

Țara: Vecinătatea de Sud

Sa
na

d

Antreprenoarele joacă un rol cheie la crearea locurilor de muncă 
și la dezvoltarea creșterii economice în regiunea Parteneriatului 
Estic. Întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM) conduse de femei se 
confruntă deseori cu o reticență din partea băncilor la oferirea 
creditelor, deoarece sunt considerate clienți de risc înalt. Susținerea 
UE oferă o acoperire parțială a riscului oferită băncilor locale pentru 
a le încuraja să dezvolte produse specifice ce țintesc ÎMM eligibile 
conduse de femei, precum și servicii de consultanță, instruire și 
susținere femeilor antreprenoare și afacerilor lor. Aceste acțiuni vor 
fi extinse prin intermediul Planului de Investiții Externe.  

Investitorul Climatic Unu (CIO) este un fond de investiții gestionat 
de FMO, având mandatul să livreze energie durabilă la prețuri 
accesibile pe piețele emergente.  Acesta oferă sprijin proiectelor 
energetice de la început până la sfârșit, încercând să abordeze 
ineficiențele și disfuncționalitățile curente ale pieței la fiecare pas al 
proiectului. Prin îmbunătățirea calității proiectelor, CIO are scopul să 
atragă investitorii privați și finanțare pentru statele cu venituri mici 
și medii, în special în Africa.  

Stimularea Africii este un program de parteneriat între Banca 
Africană de Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții la 
promovarea antreprenorialului și inovațiilor în Africa. Inițiativa 
pune accentul pe încurajarea start-up-urilor și întreprinderilor mici 
și mijlocii (ÎMM) prin susținerea aparatului comercial ce se implică 
în activitățile acestor companii, inclusiv prin fonduri de capital de 
risc, fonduri de investitori providențiali (angel fund) și colaborarea 
cu acceleratorii. Africa își va mobiliza resursele, va cataliza know-
how-ul tehnic și va crea un mediu avantajos pentru start-up-uri și 
ÎMM-uri, ce reprezintă întreprinderi cruciale pentru crearea locurilor 
de muncă.  

Fondul SANAD oferă finanțare prin îndatorare și capitaluri proprii 
instituțiilor financiare partenere (IF) din Orientul Mijlociu și Africa 
de Nord, pentru a susține creșterea și crearea locurilor de muncă 
în sectorul ÎMMM, ce reprezintă 60% din PIB și 70% din locurile de 
muncă în regiune și care sunt cruciale pentru o economie vibrantă. 
Totuși, studiile arată că doar 20% din acestea au acces la finanțare. 
Pentru a susține IF la contactarea ÎMMM, SANAD oferă finanțare și 
asistență tehnică disponibilă pentru ÎMMM în calea lor spre creștere 
durabilă.  

FONDUL SANAD


