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Rezumat executiv 

Agențiile de creditare a exporturilor (ECA) sunt instituțiile financiare care au printre cele mai mari 
portofolii de investiții în proiecte de infrastructură și industriale de mare anvergură în țări în curs de 
dezvoltare. Acestea operează cel mai adesea sub un mandat de sprijinire a exporturilor companiilor 
din țara de proveniență, mandat acordat de guvernul statului respectiv. Astfel, operațiunile ECA sunt 
exceptate de la regulile Organizației Mondiale a Comerțului și nu intră în categoria ajutoarelor de 
stat.   

Exportând și investind în special în țări în curs de dezvoltare sau economii emergente, operațiunile 
acestora au loc cel mai adesea în condiții de risc politic și financiar semnificativ. Astfel de riscuri sunt 
acoperite de garanții emise de către ECA, ele reprezentând o sursă importantă de finanțare pentru 
sectorul privat. Cu toate acestea, ECA nu au un mandat explicit pentru sprijinirea  dezvoltării, însă ele 
trebuie să asigure coerența operațiunilor lor cu politicile de dezvoltare și de protecția mediului la 
nivel național și la nivelul Uniunii Europe (UE), în cazul ECA din statele membre ale UE. 

Volumul ridicat de operațiuni financiare ale ECA și lipsa unor proceduri clare de monitorizare și 
evaluare a impactului acestora, duce la situația în care ECA din multe țări continuă să sprijine 
proiecte cu impact negativ asupra mediului și asupra exercitării drepturilor omului, fiind în 
contradicție cu obiectivele pentru dezvoltare durabilă ale comunității internaționale. Problemele 
legate de transparența proiectelor sprijinite de ECA și de implicarea publicului în luarea deciziilor 
sunt accentuate în țările din Europa Centrală și de Est, unde cultura instituțională la nivelul organelor 
publice prezintă deficiențe de transparență și de voință politică pentru îmbunătățirea acestor 
proceduri. Aceasta este și situația României, unde EximBank România, singura agenție de creditare a 
exporturilor din țară, prezintă deficiențe grave cu privire la mecanismele existente pentru analiza 
impactului proiectelor sprijinite și asigurarea transparenței informației pentru publicul interesant.  

În acest sens, EximBank România se limitează prin politica sa de mediu1 la aplicarea instrucțiunilor 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) din principiile comune pentru ECA2, 
care privesc necesitatea evaluării impactului de mediu și social numai pentru proiectele cu durată 
medie și lungă, i.e. de peste doi ani. În practică, acest lucru duce la situația în care nici un proiect 
EximBank România nu trece printr-o astfel de evaluare și nu este supus controlului public, toate 
proiectele sprijinite de EximBank România fiind de scurtă durată, cu o perioadă de plată de sub doi 
ani. În ciuda acestor deficiențe care își au originea  în cerințele OCDE, EximBank România nu a 
dezvoltat mecanisme proprii de îmbunătățire a procedurilor de analiză a proiectelor pe care le 
sprijină și de implicare a publicului, asa cum cere Convenția Aarhus, ratificată de România prin Legea 
86/2000.  

În condițiile în care 16% din portofoliul băncii a mers către producția şi distribuția de energie, 16% 
către industria metalurgică și 7% către industria extractivă3, sectoare unde noi investiții sunt adesea 
însoțite de consecințe asupra mediului și asupra comunităților locale, societatea civilă trage un 
semnal de alarmă și recomandă îmbunătățirea mecanismelor de analiză și diseminare de informații 
de către EximBank România pentru includerea proiectelor pe temen scurt în analiză. La nivel 
european, un număr de agenții au extins procedurile de analiză de mediu și socială către proiectele 
cu perioadă de plată de sub doi ani, dintre care Atradius din Olanda. 

  

  

                                                           
1
 https://eximbank.ro/wp-content/uploads/2016/06/Politica-de-mediu-cr-exp-sustinute-oficial.pdf  

2
 http://www.oecd.org/tad/xcred/oecd-recommendations.htm 

3
 Date din 2016, Raportul Anual EximBank România, https://www.eximbank.ro/wp-

content/uploads/2017/05/AnuarEximBank-2016-mic_final-ilovepdf-compressed.pdf   

https://eximbank.ro/wp-content/uploads/2016/06/Politica-de-mediu-cr-exp-sustinute-oficial.pdf
https://www.eximbank.ro/wp-content/uploads/2017/05/AnuarEximBank-2016-mic_final-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.eximbank.ro/wp-content/uploads/2017/05/AnuarEximBank-2016-mic_final-ilovepdf-compressed.pdf
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Introducere 

Agențiile de creditare a exporturilor (ECA) sunt entități publice sau cvasi-publice prezente în mai 
toate țările dezvoltate. Ele au rolul de a acorda credite, garanții sau asigurări companiilor din țara de 
origine cu scopul de a sprijini exporturile sau investițiile externe ale acestora. ECA reprezintă printre 
cele mai mari surse de finanțare publică pentru proiecte de infrastructură și industriale de mare 
anvergură în țări în curs de dezvoltare, cele din statele G20 cumulând $38 miliarde USD anual.  

Exportând și investind în special în țări în curs de dezvoltare sau economii emergente, operațiunile 
acestora au loc cel mai adesea în condiții de risc politic și financiar semnificativ, însă fără un mandat 
explicit de dezvoltare. Astfel de riscuri sunt acoperite de asigurări emise de către ECA, ele 
reprezentând o sursă importantă de finanțare pentru sectorul privat.  

EximBank România a fost înființată în 1991 și are rolul unic de a sprijini exporturile românești. Ca și 
alte ECA, EximBank România operează sub un mandat al Ministerului Finanțelor Publice4. Există și 
cazuri în care în care ECA sunt instituții financiare private care operează în numele guvernului. Pe 
lângă operațiunile în numele și în contul statului, EximBank România acordă credite și garanții și în 
nume propriu.  

Companiile care sunt deservite de ECA plătesc prime de asigurare sau dobânzi pentru sprijinul 
primit. În cazul operațiunilor sprijinite din bugetul statului, implicarea băncilor private crește 
deoarece riscul este suportat de o entitate publică, iar astfel ajung să fie finanțate proiecte care 
altfel nu ar fi fost bancabile. În acest fel, ECA adesea sprijină proiecte pe care Grupul Băncii 
Mondiale5 sau alte bănci multilaterale pentru dezvoltare le consideră prea riscante, astfel de 
proiecte neavând altă șansă să fie implementate.  

De asemenea, în ciuda existenței unui număr de norme și regulamente internaționale cu privire la 
obligațiile statelor cu privire la drepturile omului și la protecția mediului, ECA din multe țări continuă 
să sprijine proiecte cu impact negativ asupra mediului și asupra drepturilor omului, fiind în 
contradicție cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale comunității internaționale. Aceste obiective 
includ, printre altele, respectarea angajamentele Acordului Climatic de la Paris, semnat în 2015.  

Acest raport se concentrează pe una dintre problemele structurale ale ECA, în special pentru țările 
din Europa centrală și de est, unde cultura instituțională la nivelul autorităților publice prezintă 
deficiențe de transparență și de voință politică în sensul implicării publicului la luarea deciziilor, 
deficiențe care se resimt în modul de operare al ECA. ECA sunt de multe ori exceptate de la cerințe 
referitoare la accesul la informații de interes public și există un nivel foarte scăzut de conștientizare 
cu privire la rolul acestora în economia globală. Din acest motiv, societatea civilă trage un semnal de 
alarmă și cere mai multă transparență în legătură cu operațiunile ECA pornind de la îmbunătățirea 
procedurilor de raportare și comunicare a activităților pe care le implementează. 

În prezent, numai un număr mic de proiecte sprijinite de ECA sunt disponibile public, datorită unor 
acorduri internaționale precum principiile comune OCDE. Lipsa de transparență este vizibilă în 
special prin lipsa de informații cu privire la evaluarea impactului de mediu și social a proiectelor și 
măsurile pentru reducerea acestora. De asemenea, în prezent nu există mecanisme, juridice sau 
non-juridice, prin care ECA pot fi trase la răspundere de eventuale persoane afectate de proiectele 
sprijinite de acestea. Dacă am face un clasament al instituțiilor financiare cel mai puțin transparente, 
ECA ar fi vârf, depășite doar de băncile pentru dezvoltare.  

  

                                                           
4
 http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=8066  

5
 Grupul Băncii Mondiale este  format din cinci instituţii financiare internaţionale: Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, Corporaţia Financiară Internaţională,Asociația Internațională de Dezvoltare, Agenția de 

Garantare Multilaterală a Investițiilor, Centrul Internațional de Reglementare a Diferendelor din Domeniul Investițiilor.  

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=8066
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/ROMANIAEXTN/0,,menuPK:275159~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:275154,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTIBRD/0,,menuPK:3046081~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:3046012,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTIBRD/0,,menuPK:3046081~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:3046012,00.html
http://www.ifc.org/
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Scopul cercetării și al raportului 

Acest raport se concentrează pe singura agenție de creditare a exporturilor din România, EximBank 
România. Pornind de la o analiză a legislației naționale care reglementează activitatea băncii și o 
perspectivă de ansamblu asupra cadrului legislativ internațional, raportul trece la o analiză a 
mecanismelor interne la nivelul EximBank România și a Ministerului Finanțelor Publice, care pot fi 
îmbunătățite pentru a crește transparența și implicarea publicului în operațiunile desfășurate de 
bancă în numele și în contul statului.   

În acest sens, raportul reprezintă o sursă utilă de dialog cu instituții publice naționale și europene cu 
scopul de a îmbunătăți coerența activităților EximBank România cu politici de dezvoltare și de 
protecția mediului și pentru a crește nivelul de înțelegere a inter-dependenței dintre activitățile de 
export și dezvoltarea internațională.   

Metodologia de cercetare 

Informațiile prezentate în raport precum și argumentele centrale sunt rezultatul unei cercetări care 
s-a concentrat pe legislația națională ce reglementează activitatea EximBank România și pe cadrul 
legislativ internațional. Informații au fost culese, de asemenea, prin intermediul unor cereri de acces 
la informații de interes public înaintate de Bankwatch România Ministerului Finanțelor Publice și 
EximBank România.  

 

Cadrul legislativ național și european 

Agențiile de creditare a exporturile sunt supuse unui cadru normativ la nivel național și internațional. 
Acest capitol prezintă prevederile legale care reglementează obiectivul și activitățile agențiilor de 
creditare a exporturilor și care detaliază cerințele și recomandările de transparență ce trebuie 
respectate de către acestea, precum și mecanismele de raportare aplicabile.  

Majoritatea mecanismelor prezentate în acest capitol nu sunt obligatorii și astfel, nu există 
consecințe legale pentru ECA sau pentru ministerele cărora acestea le sunt subordonate în situația în 
care aceste recomandări nu sunt respectate. Acest fapt reprezintă o piedică în încercările publicului 
de a crește transparența ECA și de a limita impactul de mediu și social a proiectelor sprijinite de ECA.  

Pentru început, este important de precizat că operațiunile ECA nu sunt considerare ca fiind ajutoare 
de stat conform prevederilor Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), ECA fiind în mod explicit 
excluse de la regulile OMC.  

Tratatul de la Lisabona reprezintă unul dintre pilonii de referință pentru activitatea externă a UE și a 
statelor membre. Articolul 21 precizează că statele membre trebuie să respecte dispozițiile UE 
referitoare la activitatea externă: ”democraţia, statul de drept, universalitatea şi indivizibilitatea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, respectarea demnităţii umane, principiile egalităţii 
şi solidarităţii, precum şi respectarea principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a dreptului 
internaţional.”6 

 

  

                                                           
6
 http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-5-general-

provisions-on-the-unions-external-action-and-specific-provisions/chapter-1-general-provisions-on-the-unions-external-
action/101-article-21.html  

http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-5-general-provisions-on-the-unions-external-action-and-specific-provisions/chapter-1-general-provisions-on-the-unions-external-action/101-article-21.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-5-general-provisions-on-the-unions-external-action-and-specific-provisions/chapter-1-general-provisions-on-the-unions-external-action/101-article-21.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-5-general-provisions-on-the-unions-external-action-and-specific-provisions/chapter-1-general-provisions-on-the-unions-external-action/101-article-21.html
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Acordul Organizației pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE) privind 
creditele la export care beneficiază de sprijin public (acordul) reprezintă principalul 
cadru specific de reglementare  pentru ECA alături de Regulamentul UE Nr. 1233/20117 prin care 
Uniunea Europeană devine o parte la acordul OCDE ceea ce duce la aplicarea acestora în Uniunea 
Europeana (UE). Potrivit  dispozițiilor generale din acordul OCDE, “Scopul principal al acestui acord 
privind creditele la export sprijinite public, numite în acest document Acordul, este de a oferi un cadru 
pentru folosirea corectă a creditelor la export care beneficiază de sprijin public.” Acordul OCDE 
privind creditele la export care beneficiază de sprijin public este un acord pe bază de încredere 
(„Gentlemen's Agreement”) între Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, 
Coreea de Sud, Norvegia, Elveția, Australia și Noua Zeelandă. 

Regulamentul UE care înlocuiește Directiva UE ECA8 detaliază cerințele referitoare la transparența 
informațiilor: “Participanții la acord și statele membre ale Uniunii Europene au convenit să dezvăluie 
anumite informații privind creditele la export în conformitate cu normele privind transparența ale 
OCDE și ale Uniunii, pentru a facilita existența unor condiții de concurență echitabile pentru 
participanții la acord și statele membre” (Art 7, Regulamentul 1233/2011). Anexa 1 a regulamentului 
menționează: “În raportul anual de activitate, statele membre descriu modul în care riscurile legate 
de mediu, care pot atrage după sine alte riscuri importante, sunt abordate în cadrul activităților de 
creditare la export care beneficiază de susținere oficială ale ECA de pe teritoriul lor.” (Anexa 1 , 
paragraful 2) 

Atât acordul OCDE cât și Regulamentul UE oferă și un cadru pentru schimbul de informații și 
coordonare între ECA pe teme de importanță majoră legate de „buna guvernare, cum ar fi măsuri 
anti-corupție, verificarea prealabilă a standardelor de mediu și sociale („due dilligence”), creditarea 
sustenabilă.“9 Există, de asemenea, un Grup de lucru al OCDE privind creditele la export 
și garanțiile (ECG) în cadrul căruia este prezentă și Comisia Europeană. Membrii acestui grup de lucru 
ECG sunt activi și lucrează împreună pentru a se asigura că programele lor de creditare a exporturilor 
sunt coerente cu alte politici orizontale ale guvernelor lor. Grupul de lucru a inclus “demersuri 
comune pentru a adresa un potențial impact de mediu sau social al proiectelor pentru care credite la 
export sprijinite public sunt necesare”ca o temă-cheie pentru o bună operare a programelor de 
creditare a exporturilor. 

Demersurile Comune OCDE sunt criteriile cele mai puternice în momentul de față care ghidează 
activitatea și performanța legate de protecția mediului a agențiilor de creditare a exporturilor. 
Aceste demersuri au la bază principii fundamentale de respectare a drepturilor omului și de 
asigurare a sustenabilității sociale și a mediului înconjurător. Pentru a atinge aceste obiective, art. 
4(v) prevede o condiție esențială: stimularea transparenței, predictibilității și a responsabilității în 
procesele decizionale, prin încurajarea divulgării informației relevante cu referire la impactul de 
mediu și social, luând în considerare orice dispoziție legală, confidențialitatea comercială sau alte 
aspecte referitoare la competiție.  

Regulamentul UE face referiri clare la Articolul 21 al Tratatului de la Lisabina și implicarea externă a 
UE în paragraful patru al preambulului care cere statelor membre și astfel și ECA să  “se conformeze 
cu prevederile generale ale Uniunii în ceea ce privește acțiunea externă, cum ar fi consolidarea 
democrației, respectul pentru drepturile omului și pentru coerența politicilor pentru dezvoltare și 
lupta împotriva schimbărilor climatice, atunci când determină, dezvoltă și implementază sistemele 

                                                           
7
 https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/8dd43887-a023-4f3b-8223-b737eb27f59e/language-

ro  
8
 98/29/EC of 7 May 1998 on harmonisation of the main provisions concerning export credit insurance for transactions 

with medium and long-term cover (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0029&from=EN)  
9
 http://www.oecd.org/tad/xcred/about.htm 

 

https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/8dd43887-a023-4f3b-8223-b737eb27f59e/language-ro
https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/8dd43887-a023-4f3b-8223-b737eb27f59e/language-ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0029&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0029&from=EN
http://www.oecd.org/tad/xcred/about.htm
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naționale pentru creditare a exporturilor și când monitorizează operațiunile de creditare a 
exporturilor.” 

Cu toate acestea, acordul OCDE împreună cu demersurile comune se aplică numai operațiunilor ECA 
cu o perioadă de plată de doi ani sau peste doi ani. Astfel, un număr mare de tranzacții ale ECA 
realizate în numele și în contul statului nu intră sub incidența acordului OCDE și a demersurilor 
comune. Acest lucru înseamnă că pentru operațiunile cu o perioadă de plată de sub doi ani, nici una 
dintre prevederile acordului nu se aplică și nu sunt realizare analize de impact de mediu și social și 
nu sunt divulgate nici un fel de informații cu privire la proiectele sprijinite.  

Aplicarea acordului numai operațiunilor cu o perioadă de plată de peste doi ani reprezintă un decalaj 
major în transparența acestor operațiuni financiare, în special în regiunea Europei centrale și de est 
unde, din cauza capacității bugetare scăzute, agențiile de creditare a exporturilor apobă un număr 
ridicat de credite și garanții pentru export cu o perioadă de plată de sub doi ani.  

De asememea, la nivel internațional există numeroase critici atât la adresa acordului OCDE cât și a 
procedurilor de raportare la nivel european conform regulamentului UE.   

Pentru a garanta o oarecare coerență a raportelor înaintate de către statele membre cu privire la 
activitățile ECA și conformitatea cu acordul OCDE, Comisia Europeană și Consiliul European au 
dezvoltat o grilă de evaluare care conține întrebări cu privire la: prezentarea politicilor cu privire la 
creditele pentru export a statelor membre, inclusiv informații care să poată ajuta Comisia să 
evalueze conformarea cu obiectivele și obligațiile UE; implementarea de către statele membre a 
instrucțiunilor OCDE cu privire la protecția mediului, drepturile omului, anti-corupție și creditarea 
sustenabilă. Foarte important, Comisia menționează în grila de raportare că raportarea cu privire la 
aspectele sus menționate trebuie să asigure că nu este omisă referirea regulamentului la obiectivele 
și obligațiile UE. Cu toate acestea, statele membre sunt rugate numai să confirme dacă aplică 
instrucțiunile OCDE, fără a cere informații cu privire la procedurile și standardele specifice ale UE pe 
care le asigură. Acest fapt este problematic întrucât instrucțiunile OCDE nu fac referire la obiectivele 
și obligațiile UE.  

În același timp, organizații precum ECA Watch Europe10 consideră că, Comisia Europeană nu este în 
acest moment într-o poziție adecvată pentru a evalua obligațiile ECA, din moment ce încă nu a 
realizat o analiză a diferențelor (gap analysis) dintre politicile de evaluare a impactului de mediu și 
social ale ECA și obligațiile UE în acest sens. Atunci când Comisia raportează către Parlamentul 
European cu privire la activitatea anuală a ECA din statele membre, conform procedurilor de 
raportare anuală din regulament, Comisia Europană nu face mențiuni cu privire la capacitatea sa de 
a evalua conformarea ECA cu obiectivele UE pe baza informațiilor raportate de statele memebre.  

ECA Watch Europe recomandă analiza conformării cu obictivele UE comparând activitățile ECA cu 
legislația și standardele europene precum directivele de mediu, carta fundamentală a drepturilor 
omului, cadrul strategic și planul de acțiune pentru drepturile omului și democrație11. O astfel de 
analiză ar corespunde obiectivelor politice ale UE și nu s-ar limita dispozițiilor generale din acordul 
OCDE.  

Statutul legal al EximBank România 

EximBank România a fost înființată ca societate pe acțiuni în 1991 prin Hotărârea de Guvern nr. 189  
privind aprobarea înființării Băncii de Export-Import a României, având ca obiectiv “asigurarea 
creditelor pentru operațiuni de export sau import, asigurarea investițiilor din și în străinătate și alte 
operațiuni bancare specifice.”12  

                                                           
10

 http://www.eca-watch.org/  
11

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52015JC0016  
12

 http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=8066  

http://www.eca-watch.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52015JC0016
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=8066
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Legea 96/2000 republicată privind organizarea și funcționarea Băncii de Export – Import a României 
clarifică obiectivele și activitățile instituției. Conform Art 1: „(1) Eximbank – S.A., este o instituţie 
specializată, prin care se derulează activităţi de susţinere a mediului de afaceri românesc şi a 
tranzacţiilor internaţionale; (2) Eximbank– S.A. îşi desfăşoară activitatea în numele şi în contul 
statului, precum şi în nume şi în cont propriu.” Paragraful 3 detaliază domeniile de activitate care pot 
fi sprijine prin credite și garanții Eximbank: „dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de 
interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia 
mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor 
mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale, în concordanţă cu politica 
Guvernului României.”13  

Art (3) prevede: “(1) EXIMBANK – S.A. este societate comercială pe acţiuni, în care statul român 
deţine minimum 51% din capitalul social.” Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ 
Exterior reglementează atribuțiile acesteia și conform hotărârii de guvern nr. 534/2007, Comitetul 
Interministerial este cel care aprobă limita maximă de expunere a fondurilor alocate de guvern, 
examinează și aprobă creditele și garanțiile de export precum si alte instrumente de susținere a 
activităților de comerț extern.14  

În ceea ce privește raportarea, pentru activitățile desfășurate în numele și în contul statului, 
EximBank raportează către Ministerul Finanțelor Publice. În acest sens, competențele în ceea ce 
privește depunerea de plângeri de grupuri sau persoane potențial afectate de proiecte sprijinite de 
EximBank în numele și contul statului, revine instituțiilor statului.  

Pentru creditele și garanțiile la export sprijinite oficial, o altă lege relevantă este cea privind 
Cooperarea Internațională pentru Dezvoltare și Asistență Umanitară adoptată în luna octombrie 
2016 întrucât operațiunile Eximbank au loc în țări în dezvoltare unde legea menționată are 
întâietate. Această lege prevede principiul coerenţei politicilor pentru dezvoltare care constă în 
“asigurarea armonizării obiectivelor politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi 
asistenţă umanitară cu celelalte politici naţionale;”15 Acest principiu al coerenței se traduce prin 
alinierea operațiunilor Eximbank la prioritățile politicii de dezvoltare a României în afara comunității 
europene. 

Produsele de tip ECA dezvoltare de EximBank conform legii nr. 96/2000, republicată sunt: asigurări 
de export pe termen scurt (până la 2 ani); asigurări de export pe termen mediu și lung (peste 2 ani); 
asigurarea investițiilor românești de capital în străinătate; asigurarea garanțiilor la export.   

EximBank a transpus în procedurile interne recomandările de evaluare a impactului social și de 
mediu al proiectelor care sunt sprijinite în numele și în contul statului român și a dezvoltat o politică 
în acest sens aprobată prin Hotărârea C.I.F.G.A16. nr. 189/28.10.2015. Conform acesteia, EximBank 
evaluează cererile pentru susținerea de tranzacții în numele și în contul statului prin instrumentele 
EximBank de asigurare a exportului cu o durată mai mare de 2 ani cu comensurarea riscurilor 
financiare a proiectelor şi luarea în considerare inclusiv a aspectelor de mediu şi sociale.17  

De asemenea, la primirea oricărei cereri pentru susținerea în numele și în contul statului a unei 
tranzacții cu o perioadă de plată de peste 2 ani, EximBank solicită exportatorului şi/sau băncii 
comerciale: a) să completeze Chestionarul privind impactul asupra mediului şi impactul social al 
exportului; b) să declare că va respecta toate reglementările şi va obţine toate autorizaţiile de mediu 
necesare în ţara de destinaţie a exportului, cu prezentarea acestora cel târziu la data intrării în 

                                                           
13

 Art 1 (3), Legea 96/2000 republicată în aprilie 2007 
14

 http://lege5.ro/en/Gratuit/geydmmbzhe/hotararea-nr-534-2007-privind-infiintarea-atributiile-competentele-si-modul-
de-functionare-ale-comitetului-interministerial-de-finantari-garantii-si-asigurari-si-reglementarea-operatiunilor-de-finanta  
15

 http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2016/pr389_16.pdf  
16

 Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări 
17

 https://eximbank.ro/wp-content/uploads/2016/06/Politica-de-mediu-cr-exp-sustinute-oficial.pdf  

http://lege5.ro/en/Gratuit/geydmmbzhe/hotararea-nr-534-2007-privind-infiintarea-atributiile-competentele-si-modul-de-functionare-ale-comitetului-interministerial-de-finantari-garantii-si-asigurari-si-reglementarea-operatiunilor-de-finanta
http://lege5.ro/en/Gratuit/geydmmbzhe/hotararea-nr-534-2007-privind-infiintarea-atributiile-competentele-si-modul-de-functionare-ale-comitetului-interministerial-de-finantari-garantii-si-asigurari-si-reglementarea-operatiunilor-de-finanta
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2016/pr389_16.pdf
https://eximbank.ro/wp-content/uploads/2016/06/Politica-de-mediu-cr-exp-sustinute-oficial.pdf
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vigoare a instrumentelor de susţinere aprobate de EximBank; c) să transmită EximBank un raport 
semestrial privind stadiul proiectului, impactul asupra mediului şi impactul social în ţara de 
destinaţie a exportului. Conform EximBank, pentru protecția mediului, probleme sociale și de 
drepturile omului, măsurile aplicate sunt cele standardizate de acordul OCCE și nu există proceduri 
suplimentare, aplicabile numai proiectelor cu perioadă de plată de peste doi ani. În acest sens, 
EximBank România raportează anual către Comisia Europeană pe baza grilei standard și face parte 
din grupurile de lucru la nivelul OCDE și al Comisiei Europene. 

Conform informației disponibilă pe pagina EximBank România, banca analizează conformitatea 
tuturor operațiunilor financiare din bugetul statului cu politica anti-curupție a băncii, inclusiv a celor 
cu o perioadă de plată de sub 2 ani. Clienții trebuie să completeze o declarație anti-corupție pentru a 
fi eligibili pentru finanțarea din bugetul statului. Politica anti-corupție a EximBank România 
urmărește recomandările OCDE privind  prevenirea corupției pentru creditele pentru export 
sprijinite oficial.  

Cu privire la angajamentele de combatere a efectelor schimbărilor climatice, EximBank România nu 
are o politică specifică. De asemenea, EximBank România nu are o politică pentru asigurarea 
transparenței și a participării publicului. 

 

Accesul la informații: legea 544/200 și Convenția internațională Aarhus 

Legea 544/2000 privind liberul acces la informațiile de interes public 

Legea 544/2000 definește principiul liberului acces la informații de interes public ca “unul dintre 
principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane si autoritățile publice”(art. 1). Prin instituție 
publică se înțelege „orice autoritate sau instituție publică, precum și orice regie autonomă care 
utilizează resurse financiare publice și care își desfășsoară activitatea pe teritoriul României, potrivit 
Constituției;” (art. 2)  

Eximbank România, societate pe acțiuni în care guvernul român deține minim 51% din capitatul 
social, este o instituție publică și se supune legii 544/2000. Deși agențiile de creditare a exporturilor 
consideră că activitatea lor este de natura confidențială, acestea sunt entități publice și atunci când 
operează în numele statului trebuie să se supună prevederilor legale privind liberul acces la 
informații. Astfel, așa cum prevede art.6 al legii 544/2000, orice persoană are dreptul să solicite și să 
obțină de la Eximbank informații de interes public, în condițiile prevăzute de această lege.  

Cu toate acestea, EximBank a invocat în comunicarea cu Bankwatch România art. 111 din OUG 
99/200618 pentru a motiva refuzul de a furniza accesul la informații publicului interesat cu privire la 
activitatea desfășurată de bancă în numele statului. Art. 111. prevede că (1) Instituţia de credit este 
obligată să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la 
activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, dată sau informaţie, aflate la dispoziţia sa (…).  

În urma judecării în instanță între Asociația Bankwatch România și EximBank România, respectiv 
Ministerul Finanțelor Publice, instanța de judecată a hotărât că EximBank România intră în categoria 
societăților comerciale care se supun legii 544/2000.19  

Convenția Internațională Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la 

luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu 

Convenția internațională privind liberal acces la informație, participarea publicului la luarea deciziilor 
și accesul la justiție în probleme de mediu (Convenția Aarhus) ratificată de România prin legea 

                                                           
18

 Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului 
19

 http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000723411&id_inst=3  

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000723411&id_inst=3
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86/2000, reprezintă legislația principală care prevede obligația de a face publică orice informație 
privitoare la emisii în mediul înconjurător cu scopul participării informate a publicului la luarea 
deciziilor.  

Așa cum prevede preambulul convenției, statele care aderă la convenție admit necesitatea de a 
asigura un mediu sănătos pentru bunăstarea indivizilor. Astfel, orice persoană are dreptul să trăiască 
într-un mediu adecvat sănătății și bunăstării sale și are obligația, atât la nivel individual, cât și în 
asociere cu alții, să protejeze și să îmbunătățească mediul în beneficiul generațiilor prezente și 
viitoare. Preambulul precizează, de asemenea, că pentru a asigura acest drept în domeniul mediului, 
“un acces mai bun la informație și participarea publicului la luarea deciziei îmbunătățește calitatea și 
implementarea deciziilor, contribuie la conștientizarea publicului asupra problemelor de mediu, 
oferă acestuia posibilitatea de a-și arăta preocupările și dau prilejul autorităților publice să țină 
seama de asemenea preocupări, țintind spre o mai bună conștientizare a luării deciziilor și spre 
transparența în acest domeniu, precum și spre întărirea sprijinului publicului pentru deciziile care 
privesc mediul înconjurător.” 

Prevederile convenției Aarhus se aplică proiectelor și activităților în țări terțe. În acest sens, publicul 
român are dreptul de a avea acces la informații cu privire la proiectele propuse spre a fi sprijinite de 
către EximBank România în numele și în contul statului și de a participa la luarea deciziilor. De 
asemnea, trebuie să existe un mecanism accesibil prin care grupuri sau persoane potențial afectate 
să poată cere despăgubiri sau să poată avea acces la instrumente juridice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Articolul 5 referitor la colectarea și diseminarea informațiilor de mediu, menționează următoarele: 
 
1. Fiecare parte va asigura că:  
b) sunt stabilite sisteme obligatorii pentru asigurarea unui flux adecvat al informației către autoritățile 
publice despre activitățile propuse și existente, care pot afecta în mod semnificativ mediul; 
Articolul 6 al conveției menționează:  
2. Publicul interesat va fi informat, prin anunț public ori în mod individual, când este cazul, despre 
demararea unei proceduri de luare a deciziei de mediu și într-o manieră adecvată, în timp util și efectiv, 
printre altele, despre:  
a) activitatea propusă și despre o solicitare asupra căreia se va lua o decizie;  
b) natura deciziei posibile sau despre proiectul de decizie;  
c) autoritatea publică responsabilă de luarea deciziei;  
d) procedura inițiată, incluzând modul și momentul în care o asemenea informație poate fi furnizată… 
3. Procedurile de participare publică vor include limite de timp rezonabile pentru diferitele faze, care să 
permită timp suficient pentru informarea publicului, în concordanță cu prevederile pct. 2, și timp suficient 
pentru ca acesta să se pregatească și să participe efectiv în timpul procesului de luare a deciziei de mediu.  
4. Fiecare parte va asigura participarea publicului la începutul procedurii, atunci când toate opțiunile sunt 
deschise și poate avea loc o participare efectivă a publicului.  
6. Fiecare parte va cere autorităților publice competente să asigure accesul publicului interesat, în vederea 
examinării, la cerere, dacă legislația națională prevede astfel, gratuit și într-un timp foarte scurt, la 
totalitatea informațiilor relevante pentru procesul decizional, care sunt disponibile în timpul procedurilor 
de participare publică, în conformitate cu prevederile acestui capitol, fară a prejudicia drepturile parților 
de a refuza divulgarea anumitor informații în concordanță cu prevederile art. 4 pct. 3 si 4. Informațiile 
semnificative vor include, cel putin, fară a prejudicia prevederile art. 4: 
a) o descriere a locului și a caracteristicilor fizice și tehnice ale activitații propuse, inclusiv o estimare a 
reziduurilor și emisiilor probabile;  
b) o descriere a efectelor semnificative ale activității de mediu propuse;  
c) o descriere a măsurilor inițiate, pentru a preveni și/sau pentru a reduce efectele, inclusiv emisiile;  
d) o prezentare sumară, dar nu tehnică, a celor menționate mai sus;   
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Îmbunătățirea procedurilor de transparență și participarea 

publicului  

Așa cum a fost prezentat în capitolul precedent, cu toate că România nu este membru OCDE, ca stat 
al Uniunii Europene, EximBank România a urmărit un număr de demersuri pentru a fi în concordanță 
cu Regulamentul UE No 1233/2011 care integrează prevederile acordului OCDE. Astfel, EximBank are 
o politică de mediu cât și un chestionar pentru o analiză inițială a cererilor de finanțare. În același 
timp, EximBank România raportează anual către Comisia Europeană conform grilei de raportare 
comune. Cu toate acestea, EximBank România nu a pus în practică până în prezent politica sa de 
mediu. În acest sens, conform răspunsurilor primite de Bankwatch România la un număr de cereri de 
acces la informații, EximBank România a asumat în numele și în contul statului exclusiv angajamente 
de asigurare a creditelor de export pe termen scurt, pentru tranzacții de export cu o perioadă de 
plată de până la 2 ani, acestea neintrând sub incidența acordului OCDE. Cu toate acestea, conform 
raportului anual al EximBank20, 16% din portofoliul băncii a mers către producția şi distribuția de 
energie, 16% către industria metalurgică și 7% către industrii extractive, sectoare unde noi investiții 
sunt adesea însoțite de consecințe asupra mediului și asupra comunităților locale. Având o perioadă 
de plată de sub doi ani și având în vedere limitarea politicilor EximBank la recomandările OCDE și 
limitarea raportării către Comisia Europeană strict la raportarea conformării cu instrucțiunile OCDE, 
niciun fel de informații cu privire la aceste proiecte nu sunt solicitate clientului, inclusiv informațiile 
generale solicitate prin chestionarul sus menționat.  

În același timp, urmărind strict recomandările OCDE și cerințele de raportare ale Comisiei, EximBank 
România nu este obligată să realizeze o analiză a proiectelor cu perioadă de plată de sub doi ani și 
nici să evalueze conformarea acestora cu obligațiile și obiectivele UE.  Altfel, nici un fel de informație 
de mediu sau legată de impactul social nu este disponibilă pentru publicul interesat.    

  

                                                           
20

 https://www.eximbank.ro/wp-content/uploads/2017/05/AnuarEximBank-2016-mic_final-ilovepdf-compressed.pdf 
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În scopul angajării într-un dialog constructiv cu instituțiile responsabile pentru îmbunătățirea acestor 

practici la nivelul EximBank România, un set de recomandări sunt prezentate în continuare. Acestea 

sunt bazate pe realitatea proiectelor sprijinite de EximBank România, realitate care, așa cum arată 

studiul de caz de mai jos, necesită să fie pusă sub semnul întrebării de către publicul interesat. 

Proiectul Romelectro în Egipt 

În iulie 2016 EximBank România a publicat un comunicat conform căruia banca a încheiat un contract cu 

compania românească Romelectro pentru spijinul acesteia în cadrul unui proiect din Egipt. Conform 

informației din comunicat, Romelectro este lider de consorțiu, împreună cu alte două firme românești, 

pentru montajul și punerea în funcțiune a unei unități de 1200 MW la termocentrala în ciclu combinat pe 

gaze naturale de la Burullus, în Egipt, valoarea contractului fiind de circa 30 de milioane de euro (comunicat 

Romelectro).  

În urma unor cereri de acces la informații, Ministerul Finanțelor Publice a clarificat faptul că prin Hotărârea 

Comitetului Interministerial pentru Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr.76/02.06.2016 a fost aprobată 

emiterea de către EximBank în numele şi în contul statului a unei poliţe de asigurare pe termen scurt (sub 2 

ani) pentru asigurarea a 60% din Contractul de subantrepriză în valoare de 29.700.000 EUR încheiat între 

Romelectro şi Imagro Construction SRL Italia. Contractul de subantrepriză are ca obiect realizarea unor 

lucrări de montaj pentru Orascom Construction SAE Egipt, care îşi asumă şi garantează obligaţia de a achita 

Romelectro contravaloarea serviciilor realizate (răspuns Ministerul Finanațelor Publice din 18.08.2016). 

Astfel, având o perioadă de asumare a riscului de sub 2 ani, prevederile aferente creditelor la export pe 

termen mediu şi lung în ceea ce priveşte evaluarea proiectelor din punct de vedere al impactului asupra 

mediului şi impactului social nu sunt aplicabile.  

Cu toate acestea, la o cercetare pe internet, se poate afla că activitățile Romelectro fac parte dintr-un 

proiect mai mare de construcție a unei termocentrale pe gaz in Egipt, proiect pentru care au fost realizate 

analize a impactului de mediu și social de către alți finanațatori și de alte companii implicate în proiect. 

Proiectul la care va participa Romelectro în Egipt este parte a unui amplu program al autorităților egiptene 

de creştere a capacităţilor de producere a energiei electrice și prevede construcția a trei termocentrale noi 

(4.800 MW fiecare) la Beni Suef, Burullus și New Capital, termenul de finalizare fiind sfârșitul lui 2018, cu 

faze intermediare de finalizat în 2017. Furnizorul echipamentelor principale este Siemens AG, care a semnat 

în 2016 un contract de 9 miliarde de dolari pentru care Deutsche Bank AG, HSBC Middle East și KfW Ipex 

Bank GmbH au fost mandatate pentru finanțare. În cadrul acestui proiect, Romelectro, lider de consorțiu, 

împreună cu alte două firme românești, a subcontractat o parte din lucrările aferente montării unei centrale 

pe gaze naturale de 1.200 de MW. (Comunicat Romelectro).  

Cele trei termocentrale reprezintă proiecte greenfield (construcție de la zero) care se încadrează în categoria 

A a impactului de mediu și social conform politicilor Băncii Mondiale, iar rezumatele non-tehnice a acestor 

proiecte pot fi găsite pe intenet. În acest sens, cu toate că EximBank România nu are obligația de a realiza o 

analiza EIA a acestui proiect, banca poate solicita ca Romelectro să pună la dispoziția EximBank informații 

generale care sunt prezente în documentația dezvoltată de celălalte companii prezente din consorțiu.   
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Descrierea proiectului propus spre finațate   

Indiferent de natura și impactul proiectului propus spre finanțare, EximBank România trebuie să 
publice un rezumat non-tehnic cu privire la toate cererile care sunt considerate de către bancă 
pentru finanțare în numele statului. O astfel de procedură există și la nivelul băncilor multilaterale 
pentru dezvoltare, unde o listă a proiectelor propuse împreună cu descrierea acestora este 
disponibilă online.  

Pentru a se asigura de eficiența furnizării acestor informații, ele trebuie făcute publice înainte de 
luarea deciziei de aprobare a finanțării. Astfel, publicul interesat se poate implica când încă există 
opțiuni. Acest rezumat trebuie să fie formulat în așa fel încât publicul să poată înțelege aspectele 
esențiale legate de proiect, cum ar fi sectorul în care are loc investiția, motivația necesității acestuia, 
descrierea activității sprijinite, aspecte legate de un potențial impact de mediu și social, durata 
proiectului cât și data cand decizia asupra finanțării va avea loc. 

Pentru a facilita obținerea acestor informații, EximBank România trebuie să extindă obligația de a 
completa chestionarul de dezvăluire de informații și angajamentelor în numele statului cu o 
perioadă de plată de sub doi ani. Conform convenției Aarhus, astfel de informații generale trebuie să 
fie accesibile publicului întrucât convenția nu distinge între proiecte și perioada lor de plată, așa cum 
disting recomandările OCDE. 

Convenția de a Aarhus, ratificată de România, explică clar necesitatea de a publica într-o manieră 
proactivă rapoarte cu privire la starea mediului înconjurător, politici și programe care sunt legate de 
mediu cât și alte informații relevante. Astfel, unul dintre principiile de bază ale convenției este faptul 
că publicul interesat are dreptul de a fi informat din timp despre orice proiect cu impact de mediu 
pentru a se putea implica.  

Completarea chestionarului de către toți clienții EximBank România ar presupune și divulgarea de 
informații referitoare la categoria în care se încadrează proiectul (A, B, C) conform evaluării 
efectuate de client sau de către alte companii implicate în proiect sau a evaluării realizate în țara în 
care proiectul va fi implementat, conform legislației naționale.  

 

Analiza și aprobarea proiectului 

Analiza proiectului ar trebui să aibă loc după publicarea informațiilor cu privire la cererea de 
finanțare primită de către bancă. În acest sens, EximBank România trebuie să divulge procedurile de 
analiză a cererilor de finanțare și a timpului acordat pentru implicarea publicului în această analiză. 
Cu toate acestea, banca nu are o politică cu privire la transparență și participarea publicului, 
menționând într-un răspuns către Bankwatch România că Ministerul Finanțelor este responsabil cu 
asigurarea acestora.  

Este esențial ca o dată cu publicarea descrierilor proiectelor pentru care EximBank România a primit 
cereri de finanțare, să fie incluse informații cu privire la perioada disponibilă publicului interesat de a 
se exprima cu privire la proiect, persoana de contact și data la care cererea este supusă aprobării de 
către Comitetul Interministerial.  

Analiza proiectului trebuie să justifice finanțarea proiectului și să fie conforme cu angajamentele 
pentru dezvoltare și pentru combaterea schimbărilor climatice. În acest sens, EximBank România 
trebuie, de asemenea, să pună la dispoziția ministerelor de linie informații referitoare la proiectelor 
considerate pentru finanțare din bugetul statului. Mai mult, atunci când un proiect este finanțat într-
o țară care intră în categoria statelor prioritare pentru politica de dezvoltare a România (ODA), 
analiza trebuie să reflecte coerența proiectului cu obiectivele de dezvoltare ale politicii ODA în țara 
respectivă.  
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Concluzii 

În comparație cu alte ECA din Europa de Vest, EximBank România are o capacitate financiară 
limitată. Pe pagina web, EximBank menționează că unul dintre obiectivele strategice ale băncii pe 
termen scurt este promovarea produselor oferite ca o soluție alternativă sau complementară pentru 
mediul privat. În acest sens, EximBank dorește întărirea cooperării cu instituții specializate pentru a 
oferi sprijin pentru export sub umbrela OCDE, prin participarea activă în cadrul întâlnirilor pe credite 
și garanții pentru export din Consiliul European și OCDE.  

Nicăieri în obiectivele strategice ale instituției nu pot fi întâlnite angajamente referitoare la 
responsabilitatea corporativă pentru proiectele implementate, pentru comunitățile care pot fi 
afectate de acestea și protecția mediului. De asemenea, nu sunt menționate nici concepte precum 
dezvoltarea sustenabilă și coerența cu obiectivele și politicile la care s-a angajat România în această 
direcție. Se pare că discuția cu privire la probleme legate de impactul de mediu și social al 
activităților ECA nu au ajuns la structura internă a băncii și sigur nu sunt prezente în cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice.  

În principal, instrucțiunile din partea OCDE în ceea ce privește transparența și proceduri de analiză a 
impactului proiectelor pe termen scurt, continuă să reprezinte unul dintre decalajele principale 
pentru transparența proiectelor ECA, cu atât mai mult pentru ECA din Europa centrală și de est. Dar 
pentru a asigura implementarea prevederilor convenției Aarhus activităților de creditare a 
exporturilor, ECA trebuie să internalizeze bunele practici și recomandările din Convenția Aarhus în 
procesele decizionale pentru fiecare proiect individual, făcând un pas înaintea recomandărilor OCDE. 
În același timp, Ministerul Finanțelor trebuie să stabilească un set de măsuri de control adecvate 
pentru a asigura implementarea acestora, în linie cu prevederile convenției și angajamentele pentru 
dezvoltare sustenabilă și protecția mediului.  

În concluzie, EximBank România trebuie să își îmbunătățească considerabil procedurile de 
transparență și să pună la dispoziția publicului informații referitoare la proiecte finanțate în numele 
și contul statului, indiferent de perioada de plată a acestora. De asemenea, Ministerul Finațelor 
Publice poate exercita o monitorizare mai atentă. În acest sens, aducem următoarele recomandări: 

 EximBank România trebuie să solicite tuturor clineților săi să completeze chestionarul de 
analiză inițială al băncii care cuprinde întrebări referitoare la natura și impactul proiectului, 
atunci când este vorba de o cerere de finanțare în numele și contul statului. Aceste 
schimbări trebuie reflectate printr-o revizuire a politicii de mediu care sa integreze 
prevederile convenției Aarhus privind dreptul publicului de a avea acces la informații și de a 
participa la luarea deciziilor. 

 EximBank România trebuie să pună informațiie furnizate prin chestionar la dispoziția 
publicului sub forma unui rezumat non-tehnic, permițând publicului interesat să se exprime 
cu referire la proiect până la aprobarea acestuia. 

 EximBank România trebuie să furnizeze date clare cu privire la modul în care publicul 
interesat îsi poate exprima punctul de vedere cu privire la proiectele propuse spre finanțarea 
EximBank în numele și în contul statului.  

 Ministerul Finanțelor Publice trebuie să monitorizeze coerența proiectelor propuse spre 
finanțare de către EximBank în numele și contul statului cu politicile pentru dezvoltare 
durabilă și protecția mediului la care s-a angajat România. În acest sens, Ministerul 
Finanțelor Publice poate realiza un raport anual pentru public, pe baza raportării din partea 
EximBank, care să prezinte modalitatea în care proiectele EximBank sunt coerente cu 
politicile menționate.  
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