Ministerul Finanţelor Publice
Serviciul de comunicare, relaţii publice,
mass media şi transparenţă
26 septembrie 2013

COMUNICAT DE PRESĂ

În data de 25 septembrie 2013, domnul Daniel Chiţoiu, Viceprim-ministru, Ministrul
Finanţelor Publice, s-a întâlnit cu delegaţia Băncii Europene de Investiţii (BEI) condusă
de către domnul Vice-preşedinte Mihai Tănăsescu.
În cadrul discuţiilor, domnul Daniel Chiţoiu a subliniat faptul că România este interesată
să beneficieze de întreaga gamă de produse şi de expertiza BEI pentru proiecte publice
şi private la nivel naţional şi regional. În acest sens, a fost apreciată intenţia BEI de a se
implica prin asistenţă tehnică specializată adaptată nevoilor statelor membre, în special
în implementarea proiectelor.
Ministrul Finanţelor Publice a precizat că sprijină diversificarea sectoarelor de
intervenţie ale BEI în România către energie, agricultură, infrastructură şi continuarea
finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii prin intermediul partenerilor BEI din sectorul
financiar-bancar.
Vicepreşedintele BEI, Mihai Tănăsescu a scos în evidenţă avantajele financiare ale
statelor membre cu privire la contractarea împrumuturilor de la BEI, atât pentru
finanţarea proiectelor, cât şi pentru asigurarea cofinanţării şi prefinanţării proiectelor
finanţate din fonduri europene. Oficialul european a arătat că există probleme legate de
lipsa spaţiului fiscal pentru proiectele contractate de România de la BEI.
Domnul Daniel Chiţoiu a declarat că urmăreşte cu interes şi sprijină iniţiativa comună a
BEI şi Comisia Europeană (COM) privind IMM-urile. În acest context, a precizat că este
oportună alegerea unui instrument cu impact cât mai mare asupra IMM-urilor, adaptat
nivelului de dezvoltare al pieţei financiar-bancare din fiecare stat membru şi fără a
afecta calitatea portofoliului de împrumuturi BEI şi implicit ratingul AAA.
În încheierea discuţiilor, domnul Mihai Tănăsescu a subliniat că BEI nu are plafoane de
finanţare pe tări şi în consecinţă România poate beneficia de sume mari de finanţare
pentru proiecte viabile.
Ministrul Finanţelor Publice, Daniel Chiţoiu a subliniat că România este interesată să
beneficieze de liniile de finanţare oferite de BEI, în condiţiile în care până în prezent, în
perioada 1997-2013 valoarea totală a împrumuturilor acordate de BEI pentru care statul
român prin Ministerul de Finanţe a emis „No objection” este în valoare de 5,4 mld EUR.
Biroul de presă
Str. Apolodor nr. 17, sect. 5, Tel/Fax: 021319.97.59. int:2264 021 319.97.35.
http://www.mfinante.ro mail: presamfp@mfinante.gv.ro

