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1. INTRODUCERE 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 (versiune 

codificată) (denumit în continuare „regulamentul”)
1
 a instituit un Fond de garantare 

pentru acțiuni externe (denumit în continuare „fondul”) pentru rambursarea 

creditorilor Uniunii în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată de către beneficiarii 

unor împrumuturi acordate sau garantate de Uniunea Europeană. În conformitate cu 

articolul 7 din regulament, Comisia a încredințat Băncii Europene de Investiții (BEI) 

gestionarea financiară a fondului, în cadrul unui acord semnat între Comunitate și BEI 

la 25 noiembrie 1994 și modificat ulterior la 23 septembrie 1996, 8 mai 2002, 25 

februarie 2008 și 9 noiembrie 2010 (denumit în continuare „acordul”).  

În conformitate cu articolul 8 din regulament, Comisia trebuie să înainteze 

Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi un raport privind situația 

fondului și gestionarea acestuia pentru fiecare exercițiu financiar, până la data de 31 

mai a următorului exercițiu financiar.  

Prezentul raport și documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD) care îl însoțește 

servesc acestui scop. Prezentul raport se bazează pe date primite de la BEI, în 

conformitate cu acordul. 

                                                 
1 JO L 145, 10.6.2009, p. 10; regulamentul a codificat și a abrogat Regulamentul (CE, Euratom) 

nr. 2728/94 din 31 octombrie 1994 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni 

externe.  
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2. POZIȚIA FINANCIARĂ ȘI TRANZACȚIILE SEMNIFICATIVE ALE FONDULUI DE 

GARANTARE  

2.1. Poziția financiară a Fondului de garantare la 31 decembrie 2016 

La 31 decembrie 2016, valoarea totală a Fondului de garantare era de 

2 506 053 053,14 EUR (față de 2 343 091 110,14 EUR la 31 decembrie 2015) (a se 

vedea anexa la SWD: Situațiile financiare ale Fondului de garantare comunicate de 

BEI).  

Valoarea totală din bilanțul fondului a crescut cu circa 162,9 milioane EUR în 2016. 

Această creștere se explică în principal prin următoarele: 

Creșteri: 

 contribuția (cuantumul provizionului) de 240,5 milioane EUR de la bugetul 

UE, pentru ajustarea fondului până la suma-țintă de 9%;  

 rezultatul economic al operațiunilor financiare s-a ridicat la 29,8 milioane 

EUR; 

 valoarea portofoliului a crescut cu 3,4 milioane EUR ca urmare a ajustării 

valorii acestuia prin marcare la piață. 

Scăderi: 

 intervențiile fondului pentru a acoperi nerespectarea obligațiilor de plată, în 

valoare totală de 110,8 milioane EUR.  

2.2. Tranzacții semnificative ale fondului în 2016 

 Începând din noiembrie 2011, BEI se confruntă cu arierate la împrumuturile 

suverane ale Siriei. În consecință, în conformitate cu acordul de garanție 

dintre UE și BEI, aceasta din urmă a prezentat Fondului de garantare al UE 

38 de cereri de executare a garanției până la 31 decembrie 2016, pentru o 

valoare totală de 309,07 milioane EUR (a se vedea punctul 5).  

 La 29 septembrie 2016, Comisia a plătit BEI 4,7 milioane EUR pentru o 

cerere de executare a garanției legată de un împrumut nerambursat acordat 

Enfidha Airport (Tunisia). 

 În februarie 2016, s-a transferat o sumă de 257,1 milioane EUR de la buget 

către fond, corespunzătoare cuantumului provizionului pentru 2016. 

 În februarie 2016, contribuția bugetului UE la fond a fost calculată conform 

articolelor 3 și 5 din regulament: 

articolul 3 din regulament prevede pentru fond suma-țintă de 9 % din totalul 

obligațiilor de capital neachitate care decurg din fiecare operațiune, la care se 

adaugă dobânda datorată și neachitată;  
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articolul 5 din regulament prevede că suma care urmează să fie transferată de 

la buget către fond în anul n + 1 se calculează, la începutul anului n, ca 

diferența dintre suma-țintă și valoarea activelor nete ale fondului la sfârșitul 

anului n - 1. 

Pentru ajustarea fondului la ținta de 9 % din totalul obligațiilor de capital 

neachitate, s-a pornit de la operațiunile garantate restante la 31 decembrie 

2015, pe baza cărora s-a calculat o sumă de 240,5 milioane EUR care a fost 

introdusă în bugetul UE pentru 2017 în vederea provizionării fondului. Suma 

a fost aprobată de Consiliu și de Parlamentul European și recunoscută ca 

activ (creanță) al (a) fondului în bilanțul de la 31 decembrie 2016.  

2.3. Tranzacție semnificativă efectuată după data de raportare 

În februarie 2017, cuantumul susmenționat al provizionului, de 240,5 

milioane EUR, a fost transferat de la bugetul UE către fond. 

3. SITUAȚII FINANCIARE PRECONSOLIDATE ALE FONDULUI 

Situațiile financiare preconsolidate ale fondului sunt elaborate pentru a include 

operațiunile contabile care nu figurează în situațiile financiare ale fondului elaborate 

de BEI (a se vedea SWD). Ele fac parte din situațiile financiare consolidate ale UE. 

3.1. Poziția financiară preconsolidată la 31 decembrie 2016 

Bilanț – Active 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 

AACCTTIIVVEE  IIMMOOBBIILLIIZZAATTEE  11  994455  996644  005588  1 614 233 483  

Active financiare 1 945 964 058 1 614 233 483 

ACTIVE CURENTE 324 202 070 493 752 100 

Active financiare 122 687 046 387 792 573 

Creanțe 4 653 326 22 016 264 

Numerar și echivalente de numerar 196 861 698 83 943 262 

ACTIVE TOTALE 2 270 166 128 2 107 985 583 
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Bilanț – Pasive 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 

RREESSUURRSSEE  DDIINN  CCOONNTTRRIIBBUUȚȚIIII  11  995588  000000  332255  2 082 760 780  

Contribuția Comisiei Europene 1 468 631 390 1 211 509 598 

Rezerva de valoare justă 35 493 647 32 123 388 

Rezultatul reportat 453 875 288 839 127 794 

PPAASSIIVVEE  IIMMOOBBIILLIIZZAATTEE 259 381 269 - 

Dispoziții financiare 259 381 269 - 

PPAASSIIVVEE  CCUURREENNTTEE 52 784 534 25 224 803 

Dispoziții financiare 49 674 541  

Datorii 3 109 993 25 224 803 

TTOOTTAALL  RREESSUURRSSEE  DDIINN  

CCOONNTTRRIIBBUUȚȚIIII  ++  PPAASSIIVVEE 

2 270 166 128 2 107 985 583 

 

Diferența de 235,8 milioane de EUR dintre valoarea totală a bilanțului consolidat al 

fondului (2 270 166 128 EUR) și valoarea fondului din situațiile financiare întocmite 

de BEI (2 506 053 053 EUR) se poate explica în principal prin următoarele elemente: 

 Situațiile financiare preconsolidate includ toate sumele subrogate UE ca 

rezultat al garanțiilor plătite pentru cererile de executare a garanției 

prezentate de BEI în legătură cu neplata unor tranșe de împrumut (arierate 

datorate, plus dobânzi cumulate aferente întârzierilor la plată) Cu toate 

acestea, având în vedere situația politică din Siria și pe baza unei decizii a 

contabilului Comisiei Europene, sumele respective au fost pe deplin 

depreciate în situațiile financiare pentru 2016.  

 Activele curente (creanțele) din situațiile financiare preconsolidate includ o 

cerere din partea BEI de executare a garanției, în valoare de 4,7 milioane 

EUR, prezentată în legătură cu un împrumut nerambursat acordat Enfidha 

Airport (Tunisia), care este dezbătută în prezent cu BEI.  

 În situațiile financiare preconsolidate din 2016 au fost recunoscute 

provizioane financiare de 309,1 milioane EUR legate de viitoarele rate ale 

împrumuturile siriene rămase neachitate.  

 Pasivele curente (datoriile) din situațiile financiare preconsolidate includ o 

datorie cumulată de 2,1 milioane EUR pentru comisioanele de recuperare 

datorate BEI.  
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 Plățile făcute din Fondul de garantare către BEI în urma cererilor de executare a 

garanției ale acesteia din urmă (și, după caz, recuperările succesive ale cererilor de 

executare a garanției și ale dobânzilor de penalizare) sunt recunoscute ca scăderi 

(creșteri) ale activelor nete (contribuția UE) în situațiile financiare întocmite de 

BEI. În situațiile financiare preconsolidate, sumele plătite pentru cererile de 

executare a garanției prezentate de BEI nu sunt deduse din activele nete, întrucât 

ele au devenit sume subrogate. Sumele conexe sunt contabilizate fie ca venituri 

(dobânzi și penalități de întârziere regularizate, câștiguri de schimb valutar), fie ca 

și cheltuieli (comisioane de recuperare cumulate ale BEI, deprecieri, pierderi de 

schimb valutar). Acest lucru conduce la o diferență permanentă între elementele de 

active nete (contribuția UE și rezultatele reportate) recunoscute în situațiile 

financiare întocmite de BEI și situațiile financiare preconsolidate elaborate de 

Comisia Europeană. 

3.2.  Contul de profit și pierdere preconsolidat 

La fel ca în cazul bilanțului, contul de profit și pierdere preconsolidat este întocmit în 

vederea includerii sale în situațiile financiare consolidate ale UE.  

 2016 2015 

Venituri din activitățile de exploatare - 477 789  

Cheltuieli cu activitățile de exploatare (310 636 400) (1 591 683) 

RREEZZUULLTTAATT  DDIINN  AACCTTIIVVIITTĂĂȚȚIILLEE  DDEE  

EEXXPPLLOOAATTAARREE 

(310 636 400) (1 113 894)  

Venituri financiare 39 947 802 40 109 123 

Costuri financiare (114 563 908) (68 365 473) 

REZULTAT FINANCIAR (74 616 106) (28 256 350) 

   

REZULTATUL ECONOMIC AL 

EXERCIȚIULUI FINANCIAR 

(385 252 506) (29 370 244) 

 Cheltuielile cu activitățile de exploatare includ în principal o pierdere nerealizată 

din nou recunoscutele provizioane financiare pentru viitoarele rate siriene (309,1 

milioane EUR), comisioanele de administrare ale BEI (0,9 milioane EUR), 

comisioanele de recuperare cumulate ale BEI (0,5 milioane EUR) și comisioanele 

de audit și de custodie (0,2 milioane EUR).  

 Veniturile financiare includ în principal veniturile din dobânzi aferente 

portofoliului de investiții (14,4 milioane EUR), câștigurile realizate din vânzarea 

de active financiare (16,8 milioane EUR) și dobânda cumulată aferentă întârzierilor 

la plată (8,7 milioane EUR). 
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 Costurile financiare includ în principal pierderi din deprecierea împrumuturilor 

acordate Siriei, transferate către UE prin subrogare în 2016 (a se vedea punctul 5). 

4. GESTIONAREA TREZORERIEI FONDULUI DE GARANTARE  

4.1.  Politica de investiții  

Activele lichide ale fondului sunt investite în conformitate cu principiile de gestionare 

prevăzute în anexa la acord, astfel cum a fost modificat
2
. În consecință, 20% din fond 

trebuie să facă obiectul unor investiții pe termen scurt (de până la un an). Aceste 

investiții includ titluri mobiliare cu rată variabilă, indiferent de data scadenței, precum 

și titluri mobiliare cu rată fixă, cu o perioadă de maxim un an rămasă până la 

scadență, indiferent de scadența lor inițială. Pentru a menține echilibrul între diferitele 

instrumente care asigură lichiditatea necesară, se păstrează o sumă minimă de 100 de 

milioane EUR în plasamente monetare, în special în depozite bancare. 

Până la 80 % din activele fondului pot fi plasate într-un portofoliu de obligațiuni cu o 

scadență reziduală de cel mult zece ani și șase luni de la data plății. Durata medie a 

plasamentelor tuturor activelor fondului nu poate depăși cinci ani. Investițiile în 

obligațiuni trebuie să respecte criterii specifice precum lichiditatea, calitatea 

creditului, eligibilitatea contrapărților și limitele de concentrare. Pentru a asigura o 

diversificare a riscurilor, suma totală investită în obligațiunile aceluiași emitent nu 

trebuie să depășească 10 % din valoarea nominală totală a portofoliului. 

4.2.  Performanță și evoluția pieței 

În cursul anului 2016, condițiile macroeconomice și contextul foarte favorabil al 

politicii monetare au condus la scăderea ratelor dobânzii, care au fost de cele mai 

multe ori negative.  

În prima jumătate a anului 2016, piața europeană a veniturilor fixe a fost caracterizată 

de o mare volatilitate, atitudinea operatorilor fiind influențată de încetinirea activității 

economice din China, de unele puncte slabe ale redresării economice din SUA și de 

scăderea prețurilor la produsele de bază (care a antrenat temeri legate de o posibilă 

recesiune), precum și de modificările survenite la nivelul modalităților Programului 

extins de achiziționare de active (EAPP) al BCE. 

Randamentul obligațiunilor suverane a continuat să scadă până în septembrie, ca 

urmare a creșterii nominale reduse și a politicii monetare acomodative. Reacțiile 

pieței față de referendumul din 23 iunie 2016 privind apartenența Regatului Unit la 

UE și față de alegerile prezidențiale din SUA din noiembrie 2016 au constituit și ele 

evenimente semnificative relevante pentru piață în 2016.  

Piețele de obligațiuni au beneficiat de o situație mai calmă în cursul celui de-al treilea 

trimestru – cel mai important eveniment al perioadei fiind schimbarea politicii 

monetare a Băncii Japoniei în luna septembrie (transmițând semnale privind 

                                                 
2 Acord modificat prin acordul suplimentar nr. 1 din 23 septembrie 1996, prin acordul 

suplimentar nr. 2 din 8 mai 2002, prin acordul suplimentar nr. 3 din 25 februarie 2008 și prin 

acordul suplimentar nr. 4 din 9 noiembrie 2010. 
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plafonarea randamentului obligațiunilor de stat japoneze) – fapt ce a întărit așteptările 

referitoare la susținerea economiei mondiale prin intermediul politicilor bugetare.  

În ultimul trimestru al anului 2016, situația pieței obligațiunilor s-a schimbat pe 

fondul intensificării riscurilor politice. S-a observat o creștere a volatilității și o 

creștere generală a ratelor dobânzii de referință pe termen mediu și lung. Obligațiunile 

pe termen mediu și cele pe termen lung, în special randamentul obligațiunilor de stat 

germane la 10 ani, au devenit din nou pozitive. În schimb, ratele pe termen scurt au 

rămas blocate la niveluri puternic negative. Pe lângă nesiguranța din rândul 

participanților la piață cu privire la orientarea politicii monetare a băncilor centrale 

majore, această situație s-a datorat în principal preocupărilor legate de viitoarea 

politică a președintelui nou ales al SUA.  

Rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA a declanșat o reevaluare semnificativă a 

mai multor clase de active, acordându-se o atenție deosebită planurilor de politică 

economică ale președintelui Trump în materie de relansare bugetară, reformă fiscală și 

dereglementare. De la alegerea sa și până la finele anului, piața a mizat pe un nivel 

mai ridicat al creșterii și al inflației, acordând o importanță redusă riscurilor potențiale 

asociate anumitor teme din campania sa electorală referitoare la abordarea politicii 

comerciale și a politicii externe. Pe piețele dezvoltate s-a înregistrat, prin urmare, o 

puternică reorientare către titluri de capital și o cesionare masivă a obligațiunilor. 

Performanța portofoliului fondului a fost monitorizată prin marcare la piață (MTM). 

Pe parcursul anului 2016, portofoliul a produs un profit anual de 1,5563 % MTM, 

depășindu-și valoarea de referință cu + 36,35 puncte de bază. Indicele de referință al 

fondului este un indice compozit, alcătuit în principal din indici iBoxx
3
 (mai ales 

indicele datoriei suverane al zonei euro în EUR și indicele plasamentelor garantate în 

EUR) și Euribid
4
 pentru expunerea pe termen scurt. 

Performanța pozitivă a fondului în 2016 se explică în general printr-o scădere a 

capătului scurt al curbelor de randament [pentru mai multe detalii în legătură cu 

exercițiul, a se vedea secțiunea 1.4.2 „Performanță” a Documentului de lucru al 

serviciilor Comisiei (SWD)]. 

5. CERERI DE EXECUTARE A GARANȚIEI ADRESATE FONDULUI DE GARANTARE  

În urma deteriorării situației din Siria, Consiliul Afaceri Externe, Parlamentul 

European și Consiliul au luat, în 2011, decizii prin care au interzis plățile efectuate de 

BEI în cadrul acordurilor de împrumut existente și au suspendat contractele de 

asistență tehnică acordată de BEI pentru proiectele suverane din Siria. Măsurile 

restrictive au fost ulterior introduse în Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului 

din 18 ianuarie 2012, astfel cum a fost modificat. 

                                                 
3 Indicii iBoxx ai pieței obligațiunilor sunt valori de referință de uz profesional și includ 

emisiuni de obligațiuni din categoria investițiilor lichide. Ei permit investitorilor să analizeze 

și să selecteze valori de referință care reflectă profilul lor de investiții. Indicii iBoxx sunt 

utilizați pentru cercetarea produselor cu venit fix, alocarea activelor și evaluarea performanței. 

 
4 Euribid este rata dobânzii interbancare Euro plătită de o bancă atunci când atrage un depozit, 

în timp ce mai cunoscuta Euribor este rata dobânzii interbancare Euro de care beneficiază o 

bancă atunci când plasează un depozit. 
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În consecință, începând din mai 2011, BEI nu a mai efectuat nicio nouă operațiune de 

finanțare, iar începând din noiembrie 2011, toate plățile în curs și serviciile de 

asistență tehnică în favoarea Siriei au fost suspendate până la noi dispoziții. 

Începând din noiembrie 2011, BEI se confruntă cu arierate la împrumuturile suverane 

ale Siriei. În consecință și în conformitate cu acordul de garanție dintre UE și BEI, 

aceasta din urmă a prezentat Fondului de garantare al UE 38 de cereri de executare a 

garanției până la 31 decembrie 2016, pentru o valoare totală de 309,07 milioane EUR 

(incluzând penalitățile aplicate de BEI și sumele recuperate). 

La 29 septembrie 2016, Comisia a plătit BEI 4,7 milioane EUR pentru o cerere de 

executare a garanției legată de un împrumut nerambursat acordat Enfidha Airport 

(Tunisia).  

 Evenimente survenite după data de raportare (la sfârșitul lunii iulie 2017).  

Până la sfârșitul lunii iulie 2017 se prezentaseră alte șapte cereri suplimentare de 

executare a garanției, legate de nerespectarea obligațiilor de plată de către Siria, 

pentru o sumă totală de 31,57 milioane EUR (incluzând penalitățile aplicate de BEI).  

La 20 ianuarie 2017, Comisia a primit din partea BEI o a doua cerere de executare a 

garanției, legată de un împrumut nerambursat acordat Enfidha Airport (Tunisia), 

pentru o sumă totală de 2,21 milioane EUR (incluzând penalitățile).  

6. REMUNERAȚIA BEI  

Remunerația BEI este compusă din comisioanele de administrare și comisioanele de 

recuperare. Comisioanele de administrare acoperă administrarea fondului. 

Comisioanele de recuperare acoperă eforturile de recuperare ale BEI legate de 

creanțele rezultate în urma neîndeplinirii obligațiilor de plată acoperite de garanția UE 

pentru operațiunile de finanțare ale BEI din afara Uniunii. 

Al doilea Acord suplimentar la Acord, din 8 mai 2002, prevede că remunerația băncii 

se calculează prin aplicarea unor rate de comision anuale regresive pentru fiecare 

tranșă de active a fondului. Această remunerație se calculează pe baza activelor medii 

anuale ale fondului. 

Remunerația băncii pentru anul 2016 a fost stabilită la 891 975 EUR, ea fiind 

înregistrată cu titlul de cheltuială în contul de profit și pierdere și cu titlul de 

angajamente (pasive) în bilanț.  

Comisioanele de recuperare plătibile către BEI se calculează pe baza Acordului de 

recuperare semnat între Comisie și bancă în iulie 2014. La sfârșitul anului 2016, 

valoarea cumulată angajată a comisioanelor de recuperare a fost de 2 060 285 EUR.  
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