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Planul de investiții pentru Europa: BEI și Garanti Bank își unesc forțele pentru a sprijini
firmele conduse de femei în România
•
•
•

Prima tranșă a împrumutului BEI dedicat femeilor antreprenoare din UE
Se preconizează că aproximativ 260 de IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie vor
beneficia de valoarea totală a împrumutului, care va sprijini 6 100 de locuri de muncă
Prima operațiune cu Garanti Bank ridică la 16 numărul instituțiilor de finanțare partenere din
România

Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă Garanti Bank România un împrumut în valoare de 22,3
milioane EUR pentru a sprijini firmele din România. Din valoarea împrumutului, 5 milioane EUR se
alocă femeilor antreprenoare, sumă care va fi suplimentată cu 5 milioane EUR din partea Garanti
Bank. Această tranzacție este sprijinită de Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), pilonul
financiar al Planului de investiții pentru Europa, numit și „Planul Juncker”.
Această tranșă inovatoare a împrumutului va oferi acces la o sursă de finanțare mai favorabilă pentru femeile
antreprenoare care reprezintă întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderi cu capitalizare medie.
Pentru a avea acces la aceste împrumuturi, întreprinderile trebuie să fie deținute în proporție de peste 50 %
de una sau mai multe femei, ori să fie deținute în proporție de 26 % până la 50 % de una sau mai multe
femei, iar funcția de director general, director administrativ sau director financiar să fie deținută de o femeie.
Promovarea egalității de gen și a diversității face parte din obiectivul BEI de a garanta că proiectele pe care
le finanțează sunt în beneficiul tuturor membrilor comunității. Această operațiune, primul împrumut
intermediat al BEI în UE care sprijină în mod specific antreprenoarele, va susține participarea femeilor ca
actori economici esențiali și este în conformitate cu Strategia BEI privind egalitatea de gen și emanciparea
economică a femeilor.
Vicepreședintele BEI, Andrew McDowell, a declarat: „Acest proiect inovator sprijinit de Planul de investiții
pentru Europa permite BEI, pentru prima dată în UE, să ofere un împrumut dedicat sprijinirii investițiilor
realizate de antreprenoare. Femeile antreprenoare sunt o sursă importantă de dezvoltare economică și pot
contribui mai substanțial la creșterea economică dacă au un acces mai bun la finanțare”.
Comisarul european pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Mă bucur foarte mult că Planul
Juncker acordă o mână de ajutor femeilor antreprenoare din România, asistându-le să își exprime talentele
și să își transforme ideile în proiecte concrete. Emanciparea femeilor și punerea la dispoziția acestora a
mijloacelor financiare de care au nevoie pentru a reuși vor aduce beneficii directe economiei României. Salut
acest nou acord și sper să văd multe astfel de acorduri încheiate în viitor.”
Ufuk Tandogan, CEO Garanti Bank a declarat: „Spiritul antreprenorial este un motor important care a
contribuit la dezvoltarea economiei românești. Garanti Bank este un susținător activ al antreprenorilor în
general și al femeilor antreprenoare în special. Vom continua să fim un partener solid pentru clienții noștri și
să oferim cele mai bune opțiuni de finanțare, sprijinind creșterea durabilă. Acest nou parteneriat cu BEI
înglobează asistența continuă pentru emanciparea economică a femeilor în România. Suntem încântați să
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semnăm acest nou acord și să ne reiterăm angajamentul pe termen lung față de comunitatea de afaceri din
România”.

Informații generale:
Banca Europeană de Investiții (BEI) este banca Uniunii Europene. Aceasta este instituția de creditare pe termen
lung a UE și este singura bancă deținută de statele membre ale Uniunii Europene și care reprezintă interesele acestora.
Ea pune la dispoziție finanțări pe termen lung pentru investiții solide, cu scopul de a contribui la obiectivele de politică
ale UE. BEI cooperează îndeaproape cu alte instituții ale UE pentru punerea în aplicare a politicii UE.
BEI este cel mai mare debitor și creditor multilateral ca volum al tranzacțiilor, oferind fonduri și expertiză pentru proiecte
de investiții solide și viabile, care contribuie la avansarea obiectivelor de politică ale UE. Peste 90 % din activitatea BEI
este concentrată în Europa, însă banca sprijină și politicile externe și de dezvoltare ale UE.
BEI a aprobat Strategia privind egalitatea de gen și emanciparea economică a femeilor în 2016, cu scopul de a integra
egalitatea de gen și, în special, emanciparea economică a femeilor în modelul de activitate al BEI vizând activitățile de
creditare, finanțare mixtă și consultanță desfășurate în interiorul și în afara UE. Planul de acțiune pentru egalitatea de
gen, aprobat în ianuarie 2018, constituie un ghid de punere în aplicare a strategiei. Pentru mai multe informații cu privire
la activitățile BEI de sprijinire a egalității de gen, faceți clic aici.

Planul de investiții pentru Europa
Planul de investiții pentru Europa (Planul Juncker) este una dintre măsurile esențiale ale UE destinate stimulării
investițiilor în Europa, contribuind astfel la crearea de locuri de muncă și la stimularea creșterii economice. În acest
scop, vor fi utilizate în mod mai inteligent resursele financiare noi și cele existente. Grupul BEI joacă un rol vital în acest
plan de investiții. Datorită garanțiilor din partea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), BEI și Fondul
european de investiții (FEI) sunt în măsură să își asume o parte mai mare din riscurile proiectelor, încurajând investitorii
privați să participe la proiecte. Inițial, s-a intenționat ca FEIS să mobilizeze investiții în valoare de 315 miliarde EUR în
întreaga UE, pe o perioadă de trei ani, până la jumătatea anului 2018. În decembrie 2017, Parlamentul European și
statele membre au ajuns la un acord în sensul prelungirii duratei FEIS până în 2020 și al creșterii capacității financiare
a acestuia până la 500 miliarde EUR. Pe lângă asistența din partea FEIS, noua Platformă europeană de consiliere în
materie de investiții (EIAH) sprijină, la rândul său, promotorii de proiecte din sectoarele public și privat pentru ca aceștia
să poată structura într-un mod mai profesionist proiectele de investiții. Planul de investiții îmbunătățește, de asemenea,
mediul de investiții din Europa.
În decembrie 2018, Planul Juncker mobilizase deja investiții suplimentare în valoare de 371,2 miliarde EUR, inclusiv
peste 2,7 miliarde EUR în România, urmând ca 856 000 de întreprinderi mici și mijlocii să beneficieze de un acces mai
bun la finanțare.

Garanti Bank România
Garanti Bank face parte din grupul financiar-bancar Garanti România, care reunește Garanti Leasing (marca prin care
își desfășoară activitatea compania Motoractive IFN SA) și Garanti Consumer Finance (marca prin care operează Ralfi
IFN). Fiind prezentă în România din 1998, Garanti Bank a dezvoltat în timp un portofoliu solid și variat de clienți și și-a
extins în permanență rețeaua națională și portofoliul de produse pentru toate segmentele de activitate: servicii bancare
pentru persoane fizice, IMM-uri și corporații.
Anul trecut, Garanti Bank a fost numită Superbrand, pe baza unei liste de peste 1 500 de mărci analizate de
Superbrands România. Mai mult, în luna august, Garanti Bank a primit din partea prestigioasei reviste Global Finance
premiul „Best Consumer Digital Bank in Romania”. Distincția a fost acordată în cadrul evenimentului „The World’s Best
Consumer Digital Banks In Central & Eastern Europe 2018” și este cel de-al unsprezecelea premiu pe care Garanti
Bank îl primește din partea revistei Global Finance în ultimii zece ani.
Garanti Bank România este deținută de Turkiye Garanti Bankasi AS (TGB), a doua bancă privată ca mărime din Turcia,
cu o prezență importantă în toate liniile de activitate și cu peste 16 milioane de clienți. Grupul financiar spaniol Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) este acționarul majoritar al TGB.
Pentru informații suplimentare, consultați pagina www.garantibank.ro.
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BEI: Dušan Ondrejička, d.ondrejicka@eib.org, tel.: +352 4379 83334,
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Garanti Bank: Veronica Plăcintescu, Account Manager Oxygen, veronica@oxygenpr.ro, +4 0735 010 903
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