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Il-promozzjoni tat-tkabbir sostenibbli
b’appoġġ għall-ħolqien ta’ impjiegi hija
l-prijorità ewlenija tat-tislif tal-BEI.
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-2013 kienet sena mimlija sfidi għall-Bank
Ewropew tal-Investiment, il-“Bank tal-UE”.
Sena ilu ħabbart li l-azzjonisti tagħna, l-Istati
Membri tal-UE, fdaw lilna b’żieda fil-kapital ta’ EUR
10 biljun, sabiex il-BEI jkollu rwol kontroċikliku fi
żminijiet ta’ kriżi billi jżid il-volum tat-tislif tiegħu
u jkun attiv bħala msieħeb affidabbli fis-swieq
minn fejn telqu l-banek kummerċjali jew tal-anqas
fejn dawn naqqsu l-volumi tagħhom b’mod
drammatiku. Illum, ninsab kburi li ngħidilkom li
wettaqna l-wegħdiet tagħna. Żidna l-attivitajiet
ta’ finanzjament totali tal-Grupp tagħna b’37%
għal EUR 75.1 biljun. Dan l-isforz huwa ferm aktar
impressjonanti meta titqies l-Ewropa biss, fejn
il-finanzjament ta’ EUR 67.1 biljun jirrappreżenta
żieda ta’ 42% fuq il-volumi tal-2012.
L-appoġġ għall-SMEs tal-Ewropa rdoppja
fl-2013 għal EUR 21.9 biljun. L-investimenti
tagħna mmobilizzaw aktar minn EUR 50 biljun
għal madwar 230 000 SME u mid-cap, li
jappoġġjaw 2.8 miljun impjieg fl-Ewropa. Lattenzjoni tagħna kienet iffukata fuq il-pajjiżi li
ġew milquta l-aktar mill-kriżi, b’mod partikolari
l-Greċja, Ċipru, l-Irlanda, il-Portugall u Spanja,
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fejn is-self lill-SMEs biss ammonta għal kważi
EUR 7 biljun.
Filwaqt li l-SMEs ammontaw għal kważi 30%
tal-investimenti fl-2013, l-impenn tagħna lejn
prijoritajiet ewlenin oħrajn tagħna baqa’
għoli; ir-R&Ż Ewropej irċevew EUR 17.2 biljun
f’finanzjament tal-Grupp, u ngħataw EUR 15.9 biljun
għall-infrastruttura strateġika fl-Ewropa u
EUR 19-il biljun għall-azzjoni globali għall-klima.
L-2013 kienet sena fejn ħarisna lil hinn millambitu tal-għodod tradizzjonali tagħna. Adottajna
approċċ imfassal apposta, fejn adattajna ssoluzzjonijiet finanzjarji tagħna għall-bżonnijiet
speċifiċi tal-Istati Membri. Eżempji ta’ dan jinkludu
l-Faċilitajiet għall-Finanzjament tal-Kummerċ - li
rebħu premjijiet - fil-Greċja u Ċipru, Fond ta’
Garanzija tal-SMEs Griegi u Garanzija tal-Istat talPortafoll innovattiva fil-Portugall.
Attivajna wkoll il-fażi pilota tal-Inizjattiva talBonds ta’ Proġetti ta’ Ewropa 2020. Fl-2013 ittejjeb
il-kreditu għal żewġ proġetti u ġie ġġenerat fluss
kontinwu ta' proġetti addizzjonali; l-Ewropa qed

Kelmtejn Qabel
mill-President

tagħmel progress reali sabiex toħloq suq tal-bonds
ta' proġetti.
L-iskema tal-Bonds ta’ Proġetti hija biss waħda
minn sensiela ta’ inizjattivi li turi kollaborazzjoni
mtejba mal-kollegi tagħna f’istituzzjonijiet
Ewropej oħrajn. F’Ġunju, il-Kunsill Ewropew
għamlilna sejħa biex nagħtu kontribut siewi filġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ. Bil-għan
biex nimpedixxu l-emerġenza ta’ ġenerazzjoni
mitlufa ta’ ħaddiema Ewropej bil-ħiliet, żviluppajna
l-programm tagħna Ħiliet u Impjiegi – Investiment
għaż-Żgħażagħ. Filwaqt li qbiżna l-mira inizjali ta’
EUR 6 biljun, għamilna impenn ta’ self ta’ madwar
EUR 9.1 biljun fit-tieni nofs tal-2013 biex nipprovdu
liż-żgħażagħ b’taħriġ fil-ħiliet u opportunitajiet ta’
impjieg sostenibbli.
Il-ħidma tagħna fl-Ewropa ma setgħetx titwettaq
mingħajr l-istrument potenti li huwa l-Fond
Ewropew tal-Investiment. Bil-firxa wiesgħa
tiegħu ta’ strumenti, l-imsieħba tagħna fi ħdan
il-Fond ipprovdew EUR 3.4 biljun b’appoġġ
għall-SMEs, l-intraprenditorija u l-innovazzjoni.
L-2014 hija l-20 anniversarju tal-FEI u qed inbassru
sena eċċezzjonali oħra. Il-Bank, bħala l-akbar
azzjonist, iddeċieda li jżid il-kapital tal-Fond
b’EUR 1.5 biljun u, b’mod parallel, se nestendu
l-attività tiegħu b’mandat ta’ EUR 4 biljun matul
is-seba’ snin li ġejjin.

72 biljun. U permezz ta’ 44% tal-bonds imqiegħda
ma’ investituri barra mill-UE, ikkonsolidajna l-irwol
tagħna bħala mezz għall-investiment minn barra
l-Ewropa lejn l-Unjoni.
Ser nagħlaq billi nagħti titwila lejn il-ġejjieni.
Is-sinjali tal-irkupru fl-Ewropa huma tanġibbli.
Barra minn hekk, l-2014 se tkun sena importanti
għall-Ewropa, bl-elezzjonijiet tal-UE, u Parlament
u Kummissjoni ġodda. Flimkien, issa rridu nibdew
inħarsu lil hinn mill-kriżi. Meta nagħmlu dan, naraw
sfida tridimensjonali: distakk serju fl-investiment,
produttività fl-UE li qed taqa’ lura wara dik tal-Istati
Uniti u l-Ġappun, u, fuq kollox, kriżi tal-qgħad. Filqosor, għandna quddiemna sfida fl-innovazzjoni.
Il-BEI se jiffoka dejjem aktar fis-snin li ġejjin fuq
is-setturi kollha li huma deċiżivi għallkompetittività tal-Ewropa fis-swieq globali,
speċjalment ir-riċerka u l-iżvilupp.
Huwa ċar li għandna rwol biex ngħinu nibnu
Ewropa qawwija u kompetittiva f’dinja globalizzata,
biex niżviluppaw relazzjonijiet sostenibbli malpajjiżi msieħba għall-benefiċċju taċ-ċittadini
tagħna. Ninsab konvint li fi żmien sena nkun nista’
nwassal l-istess messaġġ: il-Grupp tal-BEI qed
iwettaq.
Werner Hoyer

Filwaqt li l-Ewropa hija l-punt fokali tagħna bħala
l-bank tal-UE-28, nappoġġjaw prijoritajiet esterni
tal-UE, billi nużaw l-esperjenza tagħna fl-Unjoni
għall-benefiċċju tal-pajjiżi msieħba tagħna. Self
li jiswa EUR 7.7 biljun isostni l-impenn tagħna
għall-finanzjament tal-infrastruttura, attivitajiet ta’
SMEs u proġetti tal-azzjoni għall-klima fl-Imsieħba
tal-Lvant tagħna, fil-Mediterran, fl-Afrika, fl-Ażja
u l-Amerika Latina. Ninsabu kuntenti li l-Mandat
tat-Tislif Estern taħt il-garanzija tal-baġit tal-UE se
jipprovdi EUR 27 biljun, bi EUR 3 biljun fakultattivi,
għall-perjodu 2014-2020.
Matul is-sena komplejna nisselfu fi swieq ferm
kompetittivi u żammejna klassifikazzjoni AAA
stabbli. Is-saħħa finanzjarja tal-BEI dehret biċ-ċar
permezz tal-programm ta' finanzjament ta' EUR
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SMEs għat-tkabbir u l-impjiegi

IDEA

€
Mezzanin
g°a t-tkabbir

Garanziji u
titolizzazzjoni
Appo˜˜ tal-EIBI
g°ar-ri˛ erka

Trasferiment
tat-teknolo˜ija

RIˆERK A

Fond Business
Angels

Mikrofinanzjament

Assistenza Teknika
JASMINE

Kapital ta’ riskju u
kapital tat-tkabbir

SUQ

Aċċess għall-finanzjament
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TKABBIR

Strument
g°all- Qsim tarRiskju g°al SME s
innovattivi

Self intermedjat
g°all-SME s
u IMPJIEGI
˝iliet u impjiegi:
investiment
g°a˙-˙g°a˙ag°

Inizjattiva
g°all-F inanzjament
tat-Tkabbir g°al
mid-caps
innovattivi

Il-ftuħ tal-aċċess
għall-finanzjament għal SMEs

Il-ftuħ tal-aċċess għallfinanzjament għal SMEs
L-SMEs huma l-muftieħ biex jiftħu l-potenzjal ekonomiku u joħolqu Ewropa aktar
b’saħħitha hekk kif toħroġ mill-kriżi. Is-16-il miljun SME fl-Ewropa jirrappreżentaw
98% tal-kumpaniji, u biċ-ċifra impressjonanti ta’ 70%, il-ħaddiema fis-settur privat
huma impjegati ta’ negozji ta’ daqs żgħir u medju. Iżda huwa ferm diffiċli għal dan
il-grupp ekonomiku importanti biex ikollu aċċess għal finanzjament.

S

irna mexxej Ewropew fil-finanzjament tal-SMEs.
Strumenti tad-dejn, tal-ekwità, ta’ garanzija
u tal-kapital ta’ riskju jgħinu biex jissodisfaw
il-ħtiġijiet diversi tan-negozji ż-żgħar fil-160 pajjiż taloperat tal-BEI u fil-pajjiżi kollha tal-UE u tat-tkabbir
fil-każ tal-FEI.
It-tislif tagħna kien iffokat fuq l-iżvilupp ta’
prodotti innovattivi u sħubiji li jiffaċilitaw l-aċċess
għall-finanzjament għal SMEs fl-istadji kollha
tal-iżvilupp tagħhom bil-għan li tingħata spinta

għall-opportunitajiet tal-impjiegi, speċifikament għażżgħażagħ tal-Ewropa.
Kemm il-BEI kif ukoll il-FEI mmobilizzaw kompetenza
esperta finanzjarja u teknika fl-2013, fejn aġixxew bħala
katalista għall-investiment mis-settur pubbliku kif
ukoll dak privat. B’mod ġenerali, il-Grupp jaħdem ma’
gvernijiet nazzjonali u reġjonali biex ifassal issoluzzjonijiet tagħna skont il-ħtiġijiet individwali. Sforz
koordinat fil-Grupp tal-BEI wassal għal rispons effiċjenti,
immirat lejn dawk is-setturi u l-pajjiżi fejn l-appoġġ kien
meħtieġ l-aktar.

Punti ewlenin 2013 tal-Aċċess għallfinanzjament għall-SMEs:
• Rekord ta’ EUR 21.9 biljun għall-SMEs, żieda ta’ 50% mill2012, li kkatalizza aktar minn EUR 50 biljun b’appoġġ
għan-negozji ż-żgħar tal-Ewropa

21

.9

għal 230

000 SME

li jappoġġjaw

2.8miljun impjegat

• Miżuri eċċezzjonali biex jippromwovu l-aċċess għallfinanzjame t għall-SMEs, inkluż:
• Finanzjament tal-BEI għal kapital ċirkolanti
• L-ewwel attivitajiet tal-BEI ta’ finanzjame t tal-kummerċ
fil Greċja u Ċipru
• Appoġġ approvat ta’ EUR 9.1 biljun għall-inizjattiva talBEI Ħiliet u Impjiegi – Investiment għaż-Żgħażagħ
• Appoġġ rekord tal-FEI għall-SMEs ta’ EUR 3.4 biljun
• Appoġġ tal-BEI għall-agrikoltura
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Attivitajiet tal-Grupp

tal-BEI għall-SMEs
Il-prijorità ewlenija tagħna hija l-ftuħ tal-finanzjament għall-SMEs tal-Ewropa.
Fl-2013, użajna kważi 30% tal-attività tagħna biex nappoġġjaw madwar
230 000 SME u mid-cap, li jipprovdu madwar 2.8 miljun impjieg.

Ż

viluppajna skemi ta’ garanzija mfassla
apposta b’kollaborazzjoni mal-Istati Membri
tal-UE biex jipprovdu appoġġ addizzjonali
għal pajjiżi li qed jaffrontaw restrizzjonijiet serji ta’
likwidità:
Garanzija tal-Istat tal-Portafoll mal-Protugall li
tappoġġja l-isforżi tal-pajjiż biex irawwem ittkabbir u l-impjiegi, speċjalment investimenti
promossi minn SMEs.

Mid-caps – kumpaniji li għandhom bejn 250
u 3 000 impjegat – saru grupp ta’ klijenti aktar
importanti għall-BEI. Nedejna l-Inizjattiva Mid-Cap
(MCI) u l-Inizjattiva għall-Finanzjament tat-Tkabbir
(GFI) tagħna biex nistimulaw is-self, b’mod
partikolari għall-mid-caps innovattivi. Fl-2013 ġie
ffirmat self mid-cap li laħaq total ta’ EUR 37 miljun
taħt il-GFI fl-UE.

Permezz tal-Iskema tal-Intraprenditorija ta’
Ċipru, l-Istat u l-banek kummerċjali jkunu jistgħu
jsellfu lill-SMEs fuq bażi tal-qsim tar-riskju, u
jiżviluppaw l-appoġġ għall-ħtiġijiet tagħhom
għall-investiment u l-kapital ċirkolanti.

Il-FEI qed jiċċelebra 20 sena ta’ operat fl-2014.
Dan baqa’ strument ewlieni biex iqiegħed fil-mira
l-appoġġ għall-SMEs Ewropej fl-2013. EUR 1.5 biljun
f’investimenti ta’ ekwità/mezzanin ikkatalizzaw
EUR 7.1 biljun f’appoġġ għall-SMEs, filwaqt li EUR
1.8 biljun f’garanziji u titolizzazzjoni matul is-sena
rriżultaw fi EUR 8.6 biljun f’volumi kkatalizzati.

Wettaqna evalwazzjoni estensiva tas-Self għallSMEs (2005-2011), li kkonfermat l-irwol vitali
tagħhom biex iżommu l-fluss tal-kreditu għaddej
matul il-kriżi; l-SMEs jiksbu aċċess għas-self
b’kundizzjonijiet favorevoli u jikkontribwixxu
għat-tkabbir u l-impjiegi. L-evalwazzjoni żvelat
il-ħtieġa biex il-banek ikunu mħeġġa jsellfu lil
SMEs li għandhom riskju akbar.

Il-Bank qed isaħħaħ l-irwol tal-Fond biex irawwem
it-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa,
fejn appoġġja żieda ta’ EUR 1.5 biljun fil-kapital
sottoskritt tal-FEI u ħareġ mandat ta’ EUR 4 biljun
b’appoġġ għal garanziji addizzjonali tal-FEI għasseba’ snin li ġejjin. Qed naħdmu id f’id biex inħejju
aktar appoġġ mifrux mal-Grupp kollu għas-settur
tal-SMEs fl-Ewropa.

Negozju familjali li jipproduċi
l-inbid fil-Greċja ċentrali
f’Jannar 2013 irċieva spinta
fil-forma ta’ self tal-BEI ta’
EUR 150 000 biex jinxtara
tagħmir għat-tieni linja ta’
produzzjoni. Ir-riżultati tas-self
huma evidenti – 12-il impjieg
ġdid u żieda mistennija filfatturat ta’ madwar 50% meta
mqabbel mal-2012.
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Il-ftuħ tal-aċċess
għall-finanzjament għal SMEs

Il-mikrofinanzjament

għall-inklużjoni soċjali u finanzjarja
Il-mikrofinanzjament sar segment validu u dejjem jikber tas-suq finanzjarju fl-UE
parzjalment minħabba l-ambjent ekonomiku ssikkat li għadu għaddej.
Il-mikrointrapriżi jirrappreżentaw 91% tan-negozji kollha Ewropej u huma sors
sod tal-inklużjoni soċjali u tal-impjiegi.

I

l-Faċilità Ewropea ta’ Mikrofinanzjament għallProgress huwa programm tal-UE ffinanzjat
b’mod konġunt mill-Kummissjoni Ewropea
u l-BEI. Dan jippermetti lill-FEI biex jaġixxi bħala
l-imsieħeb tal-Grupp biex joffri mikrofinanzjament
lil istituzzjonijiet li jappoġġjaw dawk l-intraprendituri
u l-mikronegozji Ewropej li jiltaqgħu ma’ diffikultajiet
biex jaċċessaw servizzi bankarji tradizzjonali.
L-2013 kienet sena rekord għall-finanzjament
tal-mikrofinanzjament fl-UE, b’26 tranżazzjoni li
ammontaw għal EUR 54 miljun.

Il-BEI huwa attur globali ewlieni tal-mikrokreditu,
b’aktar minn EUR 75.5 miljun ta’ finanzjament
impenjat f’attivitajiet ta’ mikrofinanzjament barra
mill-Ewropa fl-2013.

Għall-ewwel darba fl-2013 il-BEI pprovda wkoll
mikrofinanzjament fl-Ewropa. Self ta’ EUR 60 miljun
lil MicroBank fi Spanja se jsostni l-proġetti ta’
mikronegozji u intraprendituri biex jgħinu jaffrontaw
ir-rati għolja tal-qgħad fil-pajjiż.
Huwa maħsub li fid-dinja kollha madwar 1.4 biljun
persuna jgħixu f’faqar estrem u mingħajr aċċess
għal servizzi finanzjarji bażiċi. Barra mill-Ewropa,
il-mikrofinanzjament huwa għodda ewlenija biex
tinkiseb l-inklużjoni finanzjarja. Is-servizzi finanzjarji
ffaċilitati mill-investimenti ta’ mikrofinanzjament
tal-BEI laħqu 8 miljun persuna.

Anton, li jkabbar il-ħxejjex, bena serra ġdida
sentejn ilu u qed jippjana li jestendiha
u jżid il-produzzjoni. Permezz ta’ Mikrofond,
fornitur Bulgaru ta’ mikrofinanzjament, huwa
kiseb EUR 1 150 biex jiffinanzja l-estensjoni
tas-serra tiegħu. Minħabba ż-żieda fil-piż taxxogħol, huwa jqabbad ħaddiema staġjunali
mill-komunità lokali tar-Roma li jkunu
qiegħda għal żmien twil.

Fl-2013 għamilna l-ewwel self ta’ mikrofinanzjament
tagħna fil-Palestina, fejn investiment ta’ USD
1 miljun qed jappoġġja ċ-Ċentru Għarbi għallIżvilupp Agrikolu (ACAD). Nethmia Salameh, bidwi
li jrabbi n-nagħaġ, irċieva EUR 1 520. “B’din is-selfa
nixtieq nixtri ħames nagħġiet oħra, u b’hekk inkun
nista’ nżid id-dħul tiegħi u dan jgħinni sew biex
inħallas il-miżati tal-università tat-tifel tiegħi.”
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Qatt qabel mill-BEI:

finanzjament tal-kummerċ
Fl-2013 il-Bank approva żewġ avangwardji tal-finanzjament tal-kummerċ. Self sa
massimu ta’ EUR 500 miljun qed jappoġġja SMEs tal-kummerċ barrani fil-Greċja
u EUR 150 miljun oħra se jkunu disponibbli għal SMEs Ċiprijotti.

SABO S.A. bbenefikat taħt l-inizjattiva
b’self għall-attivitajiet kummerċjali tagħha
permezz ta’ Eurobank u Commerzbank.
Il-kumpanija tipproduċi fabbriki talkostruzzjoni għall-brikks u madum tal-bejt.
Bil-punt fokali tagħha fuq l-esportazzjoni,
Sabo biegħet u installat fabbriki mfassla
apposta f’kull kontinent ħlief fl-Awstralja.
Sabo, li l-persunal tagħha għandu età
medja ta’ 27 sena,qed tappoġġja
l-ispinta tal-Bank biex
jistimula l-impjieg fost
iż-żgħażagħ.

I

l-finanzjament fuq żmien fit-tul għal proġetti
strateġiċi li jappoġġjaw l-objettivi tal-politika
tal-Unjoni Ewropea fforma l-istrateġija tat-tislif
tal-BEI. B’riżultat ta’ dan, l-istrumenti ta’ kreditu fuq
żmien qasir bħall-finanzjament tal-kummerċ ma
kinux parti mill-portafoll tal-prodotti tagħna. Iżda fi
żminijiet eċċezzjonali neħtieġu miżuri eċċezzjonali.
Il-kummerċ – segment finanzjarju storikament
stabbli – huwa vulnerabbli fi żminijiet ta’ kriżi billi
riskji sistematiċi u tat-tranżazzjonijiet relatati ma’
flussi tal-kummerċ li jkunu qed jiżviluppaw ixekklu liżvilupp ekonomiku. Il-Gvern Grieg kien lewwel Stat Membru li għamel sejħa lill-BEI biex
jaġixxi bħala pont sigur bejn il-banek lokali u
barranin għall-benefiċċju tal-SMEs fis-settur
tal-importazzjoni/esportazzjoni.
Permezz tal-Faċilità għall-Finanzjament talKummerċ, il-BEI jipprovdi lill-banek barranin
bil-garanziji xierqa favur il-banek lokali għal ittri ta’
kreditu. Din ittaffi r-restrizzjonijiet tal-kollateral fi
flus li inkella jiġu imposti fuq SMEs u żżid l-aċċess
għal strumenti internazzjonali tal-kummerċ.
Hemm għatx kbir għall-faċilitajiet eżistenti għallfinanzjament tal-kummerċ – Ċipru huwa t-tieni Stat
Membru li bbenefika – u l-bank tal-UE qed ifassal
il-mekkaniżmu skont il-ħtiġijiet tas-swieq speċifiċi.
Barra minn dan, il-BEI qed jaħdem ħafna biex jevita
tgħawwiġ fis-swieq, billi jagħti flessibilità lil dawk
involuti biex jiġi definit l-ipprezzar permezz ta’
negozjar indipendenti.

Fl-2013, it-Trade & Forfaiting Review (TFR), ir-rivista
dinjija ewlenija dwar il-finanzjament tal-kummerċ
u l-katina tal-provvista, irrikonoxxiet il-Faċilità talBEI għall-Finanzjament tal-Kummerċ għall-Greċja
bħala n-Negozju tas-Sena minn madwar 140 negozju
sottomess.
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Il-ftuħ tal-aċċess
għall-finanzjament għal SMEs

Ħiliet u impjiegi –

investiment għaż-żgħażagħ tal-Ewropa
Il-qgħad fost iż-żgħażagħ huwa waħda mill-isfidi ewlenin li l-Ewropa qed
taffronta. Bil-għan li jindirizza l-kriżi tal-impjiegi li qed taffettwa ż-żgħażagħ ta’
bejn 15 u 24 sena fl-UE, f’Lulju 2013 il-Grupp tal-BEI nieda l-programm “Ħiliet u
Impjiegi – Investiment għaż-Żgħażagħ”.

F

’konformità
mal-politiki
tal-impjiegi
għaż-żgħażagħ fil-livell tal-UE u tal-Istati
Membri,
il-programm
huwa
ddedikat
speċifikament biex jappoġġja liż-żgħażagħ. Huwa
ffokat fuq il-faċilitajiet ta’ finanzjament għat-taħriġ
vokazzjonali u l-mobilità ta’ studenti u apprendisti
u għandu l-mira li jindirizza n-nuqqas ta’ impjiegi
għaż-żgħażagħ.

Fl-2013 approvajna appoġġ għal total ta’
EUR 4.5 biljun għall-iżvilupp ta’ ħiliet, u kważi EUR
4.6 biljun għall-qgħad fost iż-żgħażagħ, li qabeż
il-mira tal-programm ta’ EUR 6 biljun b’50%. Il-Bank
ikkonċentra wkoll l-isforzi fuq kif tingħata prijorità
lil-linji ta’ kreditu għall-SMEs f’reġjuni fejn il-qgħad
fost iż-żgħażagħ huwa aktar minn 25%.

Użajna kemm self dirett fuq skala kbira kif ukoll
soluzzjonijiet intermedjati ta’ finanzjament biex
ninvestu fil-ħiliet:

Il-mikrokreditu, it-tislif intermedjat u self dirett kbir
kollha ġew użati għall-kontribuzzjoni tal-Grupp
biex jappoġġja impjiegi għaż-żgħażagħ:

Self ta’ EUR 200 miljun intermedjat mill-Bank
Santander fi Spanja se jagħmel provvediment
għal miżuri biex jappoġġjaw liż-żgħażagħ li
qed ifittxu l-ewwel impjieg tagħhom u self għal
intraprendituri żgħażagħ, kif ukoll finanzjament
għall-ħtiġijiet ta’ edukazzjoni ogħla.

Faċilitajiet edukattivi Franċiżi ngħataw self ta’
EUR 400 miljun għall-bini u l-immodernizzar
ta’ 85 liċew, 14-il skola vokazzjoni u seba’
istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla fir-reġjun
ta’ Centre, fejn il-qgħad huwa ta’ 28%.
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Innovazzjoni u ħiliet

Fondazzjonijiet
pubbli°i ˛g˝ar

Kumpaniji privati
˛g˝ar/in traprendituri

Dejn/ekwità
u garanziji

Tislif tal-BEI
g˝all-SME s

˜ENTR U TALINNOVAZZJONI

Kumpaniji mid-cap
innovattivi

Inizjattiva g˝allFinanzjament tatTkabbir

BEI

TAL-

Self tal-BEI u
Fa°ilità Finanzjarja
g˝all- Qsim tar-Riskju

Innovaturi
korporattivi kbar
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Trasferiment
tat-teknolo˙ija
u Self tal-BEI

Universitajiet/°entri
tar-ri°erka kbar

L-iżvilupp tal-innovazzjoni u l-ħiliet
għal ekonomija dejjem tikber

L-iżvilupp tal-innovazzjoni u
l-ħiliet għal ekonomija dejjem
tikber
L-investiment fl-innovazzjoni huwa punt fokali għall-BEI bħala forza motriċi talimpjiegi, għodda għall-iżvilupp tal-ħiliet u mekkaniżmu biex il-problemi t’għada jiġu
solvuti llum. Il-Grupp tal-BEI jinsab lest biex jagħmel kontribut tanġibbli għallobjettiv tal-Ewropa biex tonfoq 3% tal-PDG fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni sal2020 billi jinħolqu 3.7 miljun impjieg.

I

suċċess, l-għodda l-aktar potenti fost l-għodod
finanzjarji tagħna tal-innovazzjoni. L-ewwel fażi
tal-faċilità tnediet fl-2007 u qabżet kull aspettattiva
meta għalqet fl-2013.

Il-Grupp żviluppa sħubiji produttivi, b’mod partikolari
mal-Kummissjoni Ewropea, li fetħet it-triq għallFaċilità Finanzjarja għall-Qsim tar-Riskju li kienet

Is-sħubiji fl-innovazzjoni huma wkoll punt
ewlieni għall-FEI. Il-Fond qiegħed jissieħeb ma’
korporazzjonijiet kbar permezz tal-Pjattaforma
Korporattiva tal-Innovazzjoni biex jikkatalizza linvestiment privat fl-innovazzjoni u jgħin jittrasferixxi
l-ideat f’opportunitajiet kummerċjali konkreti.

l-Grupp tal-BEI, permezz tal-finanzjament tiegħu
għall-innovazzjoni u r-riċerka, għandu rwol
importanti fit-tkabbir, il-prosperità u lkompetittività Ewropej. Il-Bank u l-Fond jużaw
firxa wiesgħa ta’ strumenti biex jikkatalizzaw
l-iżvilupp ta’ proġetti innovattivi u jżommu l-fluss talfinanzjament mis-setturi pubbliċi u privati.

Punti ewlenin tal-2013 talinnovazzjoni u l-ħiliet
• L-ewwel attivitajiet tal-Inizjattiva tal-Finanzjament għatTkabbir (GFI) – l-iżvilupp tal-grupp tal-klijenti mid-cap
għall-promozzjoni
tal-innovazzjoni

fil-livell tal-

tal-BEI

G rupp

• EUR 856 miljun investiti f’SMEs innovattivi permezz talIstrument għall-Qsim tar-Riskju taħt l-RSFF
• It-tħejjija tas-suċċessur għall-RSFF fi ħdan il Qafas
Finanzjarju Multiannwali l-ġdid
• Appoġġ ta’ EUR 111-il miljun tal-FEI għat-trasferiment
tat-teknoloġija permezz ta’ disa’ tranżazzjonijiet
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Il-Grupp tal-BEI –

ċentru tal-innovazzjoni
Il-kriżi dgħajfet il-volontà tas-settur privat biex jinvesti f’negozji fil-fażi inizjali
u intraprendituri innovattivi. Biex inaqqas dan id-distakk fi żminijiet ta’ awsterità,
il-BEI ta appoġġ addizzjonali biex jiffinanzja r-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni
(RŻI) f’istituzzjonijiet akkademiċi u s-settur privat, biex jinkoraġġixxi l-qsim talgħarfien bejn dawn.

I

nnovazzjoni korporattiva – Il-BEI silef kważi
EUR 1 biljun lil Renault mill-2009. L-investiment
tagħna kellu fil-mira r-riċerka u l-iżvilupp
għal vetturi elettriċi u sistemi konvenzjonali ta’
motopropulsjoni. Fl-2013 ingħata self ta' EUR 400
miljun li huwa maħsub biex jiffinanzja r-riċerka u liżvilupp għal ġenerazzjoni ġdida ta’ karozzi
effiċjenti, bi prezz raġonevoli u favur l-ambjent.

Ċentri tar-riċerka li qed jaħdmu għall-ġid
komuni – Fl-2008 iffirmajna self ta’ EUR 50 miljun
għall-bini ta’ ċentru tar-riċerka klinika f’Pavia biex
jiżviluppaw trattamenti għal tipi speċifiċi ta’ kanċer
permezz ta’ applikazzjonijiet nukleari innovattivi u
sofistikati. Hemm self ġdid ippjanat biex jiffinanzja
l-iżvilupp u l-ottimizzazzjoni ta’ pjanijiet tattrattament tal-kanċer kif ukoll attivitajiet ta’ riċerka
bażika fil-qasam tar-radjubijoloġija.
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Finanzjament ta’ skoperti teknoloġiċi – Il-FEI impenja
EUR 15-il miljun għal GO CAPITAL Amorçage,
fond Franċiż tat-trasferiment interreġjonali tatteknoloġija li jappoġġja l-ħolqien ta’ negozji
tat-teknoloġija għolja. L-investiment jappoġġja
l-ekosistema intraprenditorjali fir-reġjun tal-Punent
ta’ Franza.
Iċ-ċentru tal-innovazzjoni tagħna jappoġġja wkoll
l-Ekonomija Diġitali tal-Ewropa – Fl-2013 il-BEI
kompla jappoġġja t-teknoloġiji tal-informazzjoni
u l-komunikazzjoni (ICT) bbażati fuq l-Internet, li
jistimulaw l-innovazzjoni teknoloġika. Ġie ffirmat
self ta’ EUR 3 biljun għas-settur tat-telekomunikazzjoni.
Wegħedna EUR 36 miljun għall-finanzjament ta’
netwerk tal-broadband b’veloċità għolja ħafna
għar-reġjun ta’ Haute-Savoie, fl-Alpi, fi Franza.
Il-proġett jappoġġja l-objettiv ta’ Franza biex
tikkollega 70% tal-popolazzjoni ma’ broadband
b’veloċità għolja ħafna sal-2020.

L-iżvilupp tal-innovazzjoni u l-ħiliet
għal ekonomija dejjem tikber

Soluzzjonijiet finanzjarji

għal negozji innovattivi fil-fażi inizjali
Fl-2013 il-Grupp tal-BEI kompla jibni fuq l-attività kontroċiklika tiegħu biex
jinkoraġġixxi negozji innovattivi fil-fażi inizjali – il-katalista għat-tkabbir u
l-impjiegi. Il-FEI, bħala l-ispeċjalista tal-Grupp biex jassumi r-riskju tal-SMEs sabiex
jiffaċilita l-finanzjament għall-SMEs, uża għall ta’ inizjattivi biex jappoġġja negozji
żgħar innovattivi fl-istadji kollha tal-iżvilupp tagħhom.

Ħ

afna mill-ħidma tal-universitajiet u ċ-ċentri
tar-riċerka
għandha
l-potenzjal
biex
tiżviluppa f’ideat kummerċjali konkreti, li
jwasslu għall-ħolqien ta’ intrapriżi żgħar. Ir-riċerka,
madankollu, ta’ sikwit titqies li hija “ta’ riskju wisq
għoli” biex tiġi ttrasferita barra mil-laboratorju
u ffinanzjata minn investituri tradizzjonali. Ittrasferiment tat-teknoloġija jittrasforma r-riżultati tar-RŻI
fi prodotti u servizzi li jistgħu jiġu kummerċjalizzati,
inkluż il-ħolqien ta’ negozji fil-fażi inizjali jew kumpaniji
derivati minn universitajiet.
Fl-2013 il-FEI investa EUR 111-il miljun biex
jippromwovi t-trasferiment tat-teknoloġija permezz
ta’ disa’ tranżazzjonijiet, bi tkabbir qawwi nnutat
fis-suq.
Il-FEI jaħżen ukoll kapital ta’ riskju u kapital
tat-tkabbir biex jappoġġja l-innovazzjoni u l-

intraprenditorija. Fl-2013 kiseb volumi rekord ta’
firem għat-tielet sena konsekuttiva, fejn impenja
EUR 1.5 biljun (żieda minn EUR 1.3 biljun fl-2012 u
EUR 1.2 biljun fl-2011) f’68 fond ta’ kapital tal-bidu,
ta’ riskju u tat-tkabbir. Barra milli nikkonċentraw
fuq setturi speċifiċi, aħna nfasslu attivitajiet talkapital ta’ riskju skont il-ħtiġijiet tal-pajjiż. Fl-2013
saru l-ewwel investimenti taħt l-Inizjattiva Olandiża
ta’ Riskju u l-Fond Baltiku tal-Innovazzjoni.
Il-Faċilità għall-SMEs Innovattivi u b’Rata Għolja
ta’ Tkabbir (GIF) taħt il-Programm Qafas talKompetittività u l-Innovazzjoni (CIP) tal-UE,
immaniġġjat mill-FEI, fl-2013 ipprovdiet ukoll
kapital ta’ riskju għal SMEs innovattivi fl-istadji
bikrija tagħhom u fil-fażi tal-espansjoni. S’issa, isCIP appoġġja aktar minn 275 000 SME fi 17-il pajjiż.
Akkumulajna
wkoll
kompetenza
esperta
konsiderevoli fix-xjenzi tal-ħajja, it-teknoloġija
nadifa u s-setturi tal-ICT. F’inqas minn sentejn ta’
operat u tliet snin avvanzati fuq l-iskeda, il-European
Angels Fund ta’ EUR 70 miljun fil-Ġermanja diġà
huwa impenjat bis-sħiħ, u l-ammont se jiżdied
fl-2014. F'Diċembru 2013 il-European Angels
Fund ġie inkorporat f’żewġ pajjiżi oħrajn (Spanja
u l-Awstrija).
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Il-qsim tar-riskju għal

innovazzjoni li tirnexxi
Wieħed mill-irwoli l-aktar konvinċenti matul l-aħħar għaxar snin kien bħala
katalista għall-finanzjament tal-innovazzjoni. Meta naħdmu ma’ promoturi ta’
proġetti, banek u msieħba finanzjarji, nistgħu nerfgħu xi ftit mir-riskju li huwa
parti inerenti ta’ impriżi innovattivi. Il-benefiċjarji aħħarija huma n-negozji
innovattivi tal-Ewropa – kumpaniji kbar, mid-caps u SMEs indaqs.

I

l-Faċilità Finanzjarja għall-Qsim tar-Riskju
(RSFF), impriża kooperattiva bejn il-BEI u
l-Kummissjoni Ewropea, tnediet fl-2007 biex
tinkoraġġixxi l-investiment fir-riċerka, l-iżvilupp
u l-innovazzjoni ta’ riskju ogħla fuq żmien fit-tul.
Il-mekkaniżmu laħaq it-tmiem tal-ewwel perjodu
ta’ disponibbiltà tiegħu fl-2013, wara li ffinanzja
madwar 114-il proġett tar-RŻI għall-ammont ta’
EUR 11.3 biljun. Huwa stmat li l-RSFF ikkatalizza
EUR 37.2 biljun oħra f’investiment privat flinnovazzjoni Ewropea. Is-suċċessur tal-RSFF qed
jiġi żviluppat għall-perjodu 2014-2020, b’baġit
totali probabbli ta’ madwar EUR 2.5 biljun.

Fl-2013 il-BEI pprovda self ta’ EUR 150 miljun
lil H. Lundbeck fid-Danimarka, li ffinanzja
l-iżvilupp ta’ drogi innovattivi għattrattament ta’ mard tas-sistema nervuża
ċentrali. L-investiment tal-RSFF se jgħin
biex jippreserva u joħloq opportunitajiet ta’
impjiegi fir-RŻI u se jsaħħaħ il-kompetittività
ta’ din il-kumpanija Ewropea ta’ daqs medju.

Fl-2013 il-BEI stabbilixxa l-Inizjattiva għallFinanzjament tat-Tkabbir (GFI) biex joffri lillkumpaniji mid-cap Ewropej firxa ta’ soluzzjonijiet
finanzjarji mfassla apposta li jvarjaw minn dejn
dirett għal riskju kważi-azzjonarju u strumenti
mezzanin. Il-BEI se jipprovdi finanzjament ta’ EUR
7.5miljun sa EUR 25 miljun biex jappoġġja sa 50%
tal-investimenti tar-RŻI Ewropej tal-kumpaniji. Il-GFI
rċieva appoġġ ta’ kapital inizjali ta’ EUR 150 miljun
taħt l-RSFF.

Il-kumpanija Belġjana EVS Broadcast
Equipment SA rċeviet self ta’ EUR12-il miljun
għall-programm ambizzjuż tagħha tar-RŻI biex
tistimula l-kompetittività fi ħdan il-kumpanija
u toffri impjieg lil mijiet ta’ inġiniera
attwali u futuri.

16

Rapport tal-Attività

2013

L-iżvilupp tal-innovazzjoni u l-ħiliet
għal ekonomija dejjem tikber

Il-finanzjament ta’ riskju jaħdem

biex jappoġġja SMEs innovattivi
Lat ieħor tal-RSFF huwa l-promozzjoni tiegħu tal-innovazzjoni fi ħdan is-suq
tal-SMEs. L-Istrument għall-Qsim tar-Riskju kiseb aktar momentum fl-2013 bħala
għodda li jirnexxielha tappoġġja l-finanzjament ta' SMEs u mid-caps żgħar
innovattivi.

I

mmaniġġjata mill-FEI u ffinanzjata taħt
l-RSFF,
l-iskema
tipprovdi
garanziji
u
kontrogaranziji lil banek u kumpaniji talleasing biex jinkoraġġixxu self u lokazzjonijiet
addizzjonali li għandhom jiġu estiżi lil intrapriżi
innovattivi b’termini attraenti. Billi jkopri sa 50%
ta’ kull telf fuq kull self ġdid lil SME ffokata fuq
l-innovazzjoni, il-FEI jistimula l-intermedjarji
finanzjarji sabiex jieħdi riskju addizzjonali biex
tiżdied il-prestazzjoni tar-RŻI.

Trotter Holding International, SME Olandiża
innovattiva, taħdem b’billboards industrijali
għas-suq mobbli estern tar-reklamar. Permezz
ta’ self ta’ kapital ċirkolanti mogħti minn ABN
Amro b’garanzija tal-FEI ta’ 50% taħt l-RSI,
Trotter setgħet tibda tespandi n-negozju u
tidħol fi swieq ġodda.

Sa mit-tnedija tagħha fl-2012 l-RSI kienet
responsabbli għal garanziji b’total ta’ EUR 1.2 biljun
(EUR 856 miljun fl-2013 biss) f’14-il pajjiż fl-UE
u fil-pajjiżi ta’ qabel l-adeżjoni permezz ta’ 25
tranżazzjoni finanzjarja.
L-RSI ġiet estiża biex tkopri ħames pajjiż addizzjonali fl-2013: il-Ġermanja, il-Polonja, il-Portugall,
l-Iżvezja u t-Turkija.
Il-punti ewlenin fl-2013 kienu jinkludu l-ewwel ftehim
ta’ garanzija tal-RSI li qatt sar fil-Portugall għal
negozji innovattivi, li jsaħħaħ l-impenn tagħna biex
nappoġġjaw l-iżvilupp ekomoniku fil-pajjiż. Banco
Português de Investimento (BPI) iffirma ftehim
ta’ EUR 160 miljun mal-FEI.

Zeta Biopharma hija kumpanija Awstrijaka
b’237 impjegat, li tibni impjanti R&Ż għal
kumpaniji farmaċewtiċi kbar. Self ta’ EUR 2.5
miljun iggarantit mill-RSI mill-UniCredit Bank
Austria jkopri r-rekwiżiti għoljin tal-kapital
ċirkolanti ta’ Zeta matul iż-żminijiet twal ta’
stennija fl-inġinerija u l-manifattura tal-impjanti.
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Infrastruttura strateġika
għal tkabbir koeżiv
Infrastruttura
moderna tal-portijiet

Kurituri tat-trasport
ferrovjarju

Ajruporti siguri

Provvista kompetittiva
tal-ener˛ ija
Grids effi˜jen ti
tal-elettriku

Titjib tal-prospetti
ekonomiċi u tqarrib
tar-reġjuni

Trasport tat-toroq sigur
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Ener˛ ija eÿ˜jen ti
u nadifa

Infrastruttura
tal-i° vilupp re˛jonali

Infrastruttura
urbana sostenibbli

Il-bini ta’
infrastuttura strateġika

Il-bini ta’ infrastruttura
strateġika
Netwerks effiċjenti fl-enerġija, kollegamenti żviluppati tat-trasport, teknoloġiji talinformazzjoni rivoluzzjonarji u infrastruttura urbana bi prestazzjoni għolja huma
l-istrutturi bażiċi meħtieġa biex jappoġġjaw il-ħtiġijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali
tal-lum. Matul il-perjodu 2014-2020 l-UE se tittriplika l-finanzjament tagħha għallinfrastruttura tat-trasport biss għal EUR 26 biljun. Bl-istorja twila tagħna
ta’ finanzjament għall-infrastruttura, aħna fi ħdan il-BEI qegħdin f’pożizzjoni unika
biex nimmasimizzaw dan il-finanzjament.

M

Membru tal-Unjoni. Barra mill-UE, l-investimenti
infrastrutturali tagħna qed jgħinu biex jiġu
modernizzati l-ekonomiji u biex jipprovdu
opportunitajiet ta’ żvilupp.

L-attivitajiet infrastrutturali tal-BEI fi ħdan l-Ewropa
huma element ewlieni fil-kontribuzzjoni tagħna
biex nippromwovu l-koeżjoni soċjali mat-28 Stat

Il-Bank joffri ħafna aktar minn finanzjalment għal
proġetti infrastrutturali. Il-pariri tekniċi u s-servizzi
ta’ konsulenza huma parti importanti mill-prodott
li noffru, fejn niżguraw li dik l-infrastruttura hija
żviluppata b'mod sostenibbli. Fl-UE, JASPERS tgħin
biex jiġi massimizzat l-impatt tal-Fondi Strutturali
tal-UE fejn huma l-aktar meħtieġa.

atul il-kriżi finanzjarja r-restrizzjonijiet
baġitarji nazzjonali fissru li ċerti proġetti
insfrastrutturali, minkejja s-sinifikanza
strateġika tagħhom, ma setgħux jitwettqu
minnufih. Barra milli jwettaq l-irwol ta’ finanzjatur
ta’ proġetti kbar, fl-2013 il-BEI stimula l-fluss talinvestiment lura f’dan is-settur essenzjali permezz
tal-Inizjattiva tal-Bonds ta’ Proġetti.

Punti ewlenin tal-2013 għallinfrastruttura strateġika:
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b’appoġġ għall

inf ras t ru t t u ra
strateġika fl-Ewropa

• EUR 6.4 biljiun għal proġetti strateġiċi tat-trasport
fl- wropa
• EUR 5.2 biljiun għal proġetti strateġiċi tal-enerġija
fl- wropa
• EUR 4.2 biljiun għal proġetti tat-tiġdid urban u
r-riġenerazzjoni fl- wropa
• Tnedija ta’ kriterji riveduti tat-tislif tal-enerġija
• Stabbiliment ta’ politika stretta dwar il-karburanti fossili
• Firma tal-ewwel żewġ bonds ta’ proġetti tal-BEI
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Transport

li se jmexxina ’l quddiem
F’Ottubru 2013 l-UE nediet politika riveduta għall-infrastruttura tat-trasport, biex
għenet lill-ekonomija tal-Ewropa tikber u timxi ’l quddiem b’kollegamenti
effiċjenti tal-infrastruttura.

N

adif u sigur – Il-finanzjament tagħna
għat-trasport għandu l-mira li jippreżenta
benefiċċji tanġibbli għan-negozji, iċ-ċittadini
u anke għall-klima.

Fl-2013, fl-Ewropa l-BEI pprovda:

EUR 5.3 biljun

għal insfrastruttura sigura
tat-toroq

EUR 3.6 biljun għal proġetti ferrovjarji
EUR 2.9 biljun għal proġetti tat-trasport urban
EUR 212 biljun għall-infrastruttura marittima
EUR 511-il miljun għal proġetti
tat-trasport bl-ajru.

Fl-2013 JASPERS (Assistenza Konġunta fisSostenn ta’ Proġetti fir-Reġjuni Ewropej) ipprovdiet
konsulenza lil 14-il Stat Membru tal-UE u lil tliet
pajjiżi tat-tkabbir matul it-tħejjija ta’ proġetti biex
jittejjeb l-assorbiment tal-Fondi Strutturali u ta’
Koeżjoni tal-UE. L-irwol ta’ JASPERS fil-bini
tal-kapaċità ġie rinfurzat f’Marzu 2013 bittnedija uffiċjali ta’ Pjattaforma tan-Netwerking
fi
Brussell.
Il-pjattaforma
tikkomplimenta
l-attivitajiet ta’ JASPERS għal konsulenza dwar
proġetti billi tindirizza problemi orizzjontali
fit-tħejjija ta’ proġetti, ittejjeb l-attivitajiet
għall-qsim tal-għarfien u tqassam l-aħjar prassi
u esperjenza fost il-partijiet interessati ta’ JASPERS.
Sa mill-bidu tagħha fl-2006, ġew approvati
310 proġett appoġġjati minn JASPERS, li
jirrappreżentaw kważi EUR 56.4 biljun ta’
investimenti, li minnhom aktar minn EUR 17.4 biljun
fl-2013.

Fl-2013 il-Bank iffirma
t-tielet self sa mill-1996
lil Lietuvos Geležinkeliai
(LG), il-kumpanija
ferrovjarja tal-istat
tal-Litwanja. Barra
li jappoġġjaw il-bini
tan-Netwerks TransEwropej, l-investimenti
tal-BEI ffaċilitaw sigurtà
u effiċjenza aħjar
waqt li naqqsu wkoll
l-emissjonijiet.
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Il-bini ta’
infrastuttura strateġika

Stimolu għal

ekonomija sostenibbli
Il-BEI huwa wieħed mill-atturi ewlenin fil-finanzjament għall-enerġija fl-Ewropa u
għandu rwol ewlieni fil-promozzjoni ta’ enerġija affidabbli, kompetittiva u
sostenibbli mad-dinja kollha

F

l-2013 iffirmajna self ta’ valur ta’ EUR 5.2
biljun għal proġetti fl-Ewropa li jippromwovu
provvista tal-enerġija kompetittiva u affidabbli.

Il-BEI qabel li jislef
EUR 140 miljun lil
Elektrocieplownia Stalowa
Wola fil-Polonja biex
tibni impjant tal-enerġija
moderna b’turbini talgass b’ċiklu kkombinat,
li ttejjeb il-provvista
interna tal-enerġija u żżid
il-kompetizzjoni fis-suq
domestiku tal-elettriku.
L-iżvilupp l-aktar sinifikanti fl-attivitajiet tal-Bank
fis-settur tal-enerġija fl-2013 kien l-introduzzjoni
ta’ kriterji riveduti ta‘ tislif għall-enerġija wara
konsultazzjoni pubblika estensiva. Se niffokaw fuq
il-finanzjament tal-effiċjenza fl-enerġija, l-enerġija
rinnovabbli, in-netwerks tal-enerġija, u riċerka u
innovazzjoni relatata. Il-kriterji l-ġodda jinkludu
linji gwida semplifikati għat-tislif għal proġetti taleffiċjenza fl-enerġija biex itejbu l-kofinanzjament ta'
programmi nazzjonali tal-effiċjenza fl-enerġija.
Introduċejna Standard tal-Prestazzjoni tal-Emissjonijiet
(EPS) ġdid li għandu jiġi applikat għall-proġetti kollha
tal-ġenerazzjoni ta’ karburanti fossili biex jiffiltraw
’il barra dawk l-investimenti li l-emissjonijiet talkarbonju tagħhom jaqbżu livell limitu, f’konformità
mal-limiti nazzjonali u tal-UE. Il-gass huwa mistenni li
jibqa’ fjuwil ta’ tranżizzjoni fil-progress lejn sistema talenerġija b’użu baxx tal-karbonju, u l-EPS se jiżgura li
t-tislif huwa ristrett għal proġetti li jagħmlu kontribut
pożittiv lit-tkabbir ekonomiku tal-UE u li huma
konsistenti mal-politika tal-UE dwar il-klima.

F’Mejju l-BEI ffirma l-ewwel self tiegħu marRepubblika tan-Nepal, EUR 55 miljun biex
jiffinanzja l-bini u l-operat tal-impjant talidroenerġija ta' Tanahu, li jipprovdi provvista
tal-elettriku nadifa u affidabbli f’pajjiż
b’nuqqasijiet serji tal-enerġija.
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Kollaborazzjoni

għal suċċess – bonds ta’ proġetti
L-Inizjattiva tal-Bonds ta’ Proġetti ta’ Ewropa 2020 hija programm konġunt bejn
il-Kummissjoni Ewropea u l-BEI li tnieda s-sena li għaddiet. Hija mfassla biex
tistimula l-finanzjament tas-suq tal-kapital għal infrastruttura fis-setturi tattrasport, tal-enerġija u tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni.

Fir-Renju Unit, il-kollegament offshore tat-trażmissjoni ta’ Greater Gabbard sar
l-ewwel proġett infrastrutturali bbażat fir-Renju Unit li bbenefika mill-inizjattiva
tal-bonds ta’ proġetti tat-titjib tal-kreditu. Inħarġu bonds b’valur totali ta’ GBP
305 miljun biex jappoġġjaw il-proġett u l-BEI pprovda garanzija ta’ GBP 45.8 miljun
bħala appoġġ għall-kreditu.

S

kont il-Kummissjoni, il-ħtiġijiet fl-investiment
infrastrutturali tal-Unjoni Ewropea biex
jissodisfaw l-objettivi tal-Ewropa 2020
f’dawn is-setturi jistgħu jkunu daqs EUR 2 triljun.
L-Inizjattiva tal-Bonds ta’ Proġetti hija mfassla biex
promoturi eliġibbli ta’ proġetti infrastrutturali,
ġeneralment sħubiji pubbliċi u privati (PPPs) ikunu
jistgħu jattiraw finanzjament privat addizzjonali
minn investituri istituzzjonali bħal kumpanijiet talassigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet.
Fl-2013 ġiet attivata fażi pilota biex jiġi ttestjat
il-kunċett tal-bonds ta’ proġetti. Proġetti xierqa
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jkunu meħtieġa jilħqu għeluq finanzjarju qabel
it-tmiem tal-2016.
Il-fażi
tal-ittestjar
hija
ffinanzjata
minn
EUR 230 miljun tar-riżorsi baġitarji tal-UE minn
linji baġitarji mhux użati għal programmi eżistenti.
Għaldaqstant il-BEI għandu jkun jista’ jipprovdi
finanzjament għal proġetti infrastrutturali li jiswew
aktar minn EUR 4 biljun fit-tliet setturi. L-ewwel
żewġ proġetti tal-bonds ta’ proġetti fi Spanja u
r-Renju Unit mhux biss urew il-kapaċità tas-suq,
iżda wkoll il-benefiċċji tal-involviment tal-BEI fuq
l-ipprezzar u t-twettiq ta’ proġetti kapitali kbar.

Il-bini ta’
infrastuttura strateġika

Bliet intelliġenti –

l-abitat naturali tagħna
Madwar 53% tal-popolazzjoni globali joqgħodu f’żoni urbani, statistika li titla’
għal 75% għall-UE biss. Sal-2030, bosta pajjiżi mad-dinja kollha jistgħu jaraw
madwar 90% tal-popolazzjoni tagħhom toqgħod fl-ibliet. Il-bliet, bħala l-abitat
naturali l-ġdid tagħna, għandhom isiru aktar intelliġenti biex jakkomodaw dan
l-influss.

J

ESSICA (Appoġġ Konġunt Ewropew għallInvestiment Sostenibbli fiż-Żoni Urbani) jiġbor
flimkien il-kompetenza esperta u l-poter
tal-finanzjament tal-Kummissjoni Ewropea, il-BEI u
l-Bank tal-Iżvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa. Bliżvilupp tal-Fondi għall-Iżvilupp Urban, JESSICA
jgħin lill-awtoritajiet biex jużaw il-Fondi Strutturali
tal-UE sabiex dawn jiġġeneraw id-dħul. Sa tmiem
l-2013, JESSICA ffirma total ta’ 18-il Fond ta’
Parteċipazzjoni li ammontaw għal EUR 1.76 biljun.
Barra dan, ġew żviluppati total ta' 42 Fond għallIżvilupp Urban li jiswew EUR 1.56 biljun u ġew
ikkummissjonati 82 studju ta’ valutazzjoni.

Fl-2013 il-BEI investa EUR 4.2 biljun
fi proġetti tal-iżvilupp urban, tarriġenerazzjoni u tal-kura tas-saħħa.
Matul l-aħħar sena l-Bank għen biex jiffinanzja
l-bini jew it-titjib ta’:

7 proġetti tal-metro

2 proġetti ta’ ferroviji ħfief

2 proġetti ferrovjarji urbani

4 netwerks ta’ toroq urbani.

5 proġetti tal-linji tat-tramm

Fir-Renju Unit, inħoloq in-North West Evergreen
Fund taħt JESSICA. Dan il-Fond għall-Iżvilupp
Urban għandu fil-mira r-rimedjar ta’ siti
abbandunati, il-ħolqien ta’ spazju ta’ art ġdid u
r-rinnovazzjoni ta’ spazju ta’ art li ma jistax jintuża,
bil-għan li jinħolqu impjiegi.

F’Ġunju, appoġġajna l-iżvilupp ta’
akkomodazzjoni bi prezz raġonevoli
f’komunitajiet fl-Afrika tas-sub-Saħara b’self
ta’ EUR 15-il miljun lill-istituzzjoni speċjalizzata
fil-finanzjament tal-iżvilupp, Shelter Afrique.
L-istituzzjoni finanzjarja se tipprovdi self
appoġġjat mill-BEI lil żviluppaturi lokali għallbini ta’ binjiet ta’ akkomodazzjoni bi prezz
raġonevoli b’ilma nadif, sanità, enerġija u
toroq.
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Bijodiversità
A˙ orestazzjoni

ˆ estjoni
sostenibbli
tal-ilma

A

Infrastruttura ekolo˜ ika
Ener˜ ija rinnovabbli

A
F

F

Djar eÿ˛jen ti fl ener˜ ija
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Aġir sostenibbli
biex nissalvagwardjaw il-klima tagħna

Aġir sostenibbli biex
nissalvagwardjaw il-klima
tagħna
Ix-xjenza li tikkonferma l-bidla fil-klima hija inekwivoka – id-diżastri naturali aktar
frekwenti, it-temperaturi aktar għoljin, il-livelli tal-baħar dejjem telgħin huma biss ftit
minn dawn l-indikaturi. Dawn kollha joħolqu riskji sinifikanti għall-iżvilupp
ekonomiku, fejn il-provvisti tal-ikel u tal-ilma jkunu l-aktar affettwati. Il-BEI huwa
wieħed mill-mexxejja globali fil-finanzjament għall-klima, fejn jappoġġja t-tkabbir
globalment b’użu baxx tal-karbonju u reżiljenti għall-klima u jikkatalizza
l-finanzjament għal investimenti ta’ azzjoni għall-klima.

L

-2013 kienet sena ta’ progress kbir għallattivitajiet tal-BEI ta’ Azzjoni għall-Klima.
Il-proġetti
għall-klima
rrappreżentaw
27& tal-portafoll tat-tislif kollu tagħna, li jsaħħaħ
it-twemmin tagħna li meta l-azzjoni għall-klima
titqies minn lenti ekonomika u soċjali, din tista’
tgħin biex tassigura tkabbir sostenibbli u impjiegi
fit-tul.

Ippubblikajna d-Dikjarazzjoni dwar il-Klima
tal-BEI, li tispjega l-objettivi u l-approċċi tagħna
għall-azzjoni għall-klima. Barra dan, erġajna
kkonfermajna l-impenn tagħna biex nissemplifikaw
kunsidrazzjonijiet ambjentali u soċjali fil-proġetti
kollha ffinanzjati mill-BEI għall-benefiċċju talpoplu, il-pjaneta u l-qligħ bir-reviżjoni tal-Manwal
Ambjentali u Soċjali tagħna.

Punti ewlenin tal-2013 għall-azzjoni
għall-klima:
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b'appoġġ ta’ azzjoni

għall-klima globalment

• Proġetti ta’ azzjoni għall-klima rrappreżentaw 27% talportafoll tat-tislif tal-BEI
• EUR 214-il miljun għal finanzjame t innnovattiv għallklima permezz ta’ seba’ Fondi għall-Klima
• Ħruġ rekord ta’ Bonds għal Kuxjenza dwar il-Klima –
EUR 1.4 biljun sa tmiem is-sena
• Tnedija tad-Dikjarazzjoni dwar il-Klima tal-BEI
• Reviżjoni tal-Manwal Ambjentali u Soċjali tal-BEI
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Semplifikazzjoni tat -

tħassib dwar il-klima
Kemm il-kunsidrazzjonijiet ambjentali kif ukoll dawk soċjali jitqiesu meta kull
proġett ippreżentat lill-BEI jiġi vvalutat għall-finanzjament. Jiġu applikati għaxar
standards ambjentali u soċjali biex jgħinu fil-valutazzjoni tal-impatti tal-proġetti
u l-mitigazzjoni tar-riskji. Permezz ta’ dawn l-istandards, il-klijenti tagħna jkunu
jistgħu jtejbu l-prestazzjoni tagħhom permezz tal-implimentazzjoni ta’ prattiki
ambjentali u soċjali sodi, trasparenza u responsabbiltà.

I

l-BEI huwa l-unika istituzzjoni finanzjarja
internazzjonali li stabbilixxiet kriterji ambjentali
u soċjali bħal dawn. F’ċerti każijiet l-istandards
tagħna jaqbżu dawk tad-direttivi rilevanti tal-UE,
inklużi dawk dwar il-bijodiversità. Ir-reviżjoni
tal-Manwal Ambjentali u Soċjali tal-Bank wasslet
ukoll għal kjarifika ulterjuri dwar il-pożizzjoni
tagħna dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards
tax-xogħol.
Għall-Istudju dwar il-Footprint tal-Karbonju (CFE)
tagħna, stmajna u rrapportajna l-emissjonijiet talgassijiet b’effett ta’ serra (GHG) minn proġetti fejn
l-emissjonijiet huma mistennija li jkunu sinifikanti,
jiġifieri, fejn jaqbżu limitu wieħed, jew it-tnejn, ta’
dawn iż-żewġ limiti li ġejjin:
• emissjonijiet assoluti (emissjonijiet attwali
mill-proġett) > 100 000t CO2-eq/sena għal sena
standard tal-operat ta’ proġett;
u/jew
• emissjonijiet relattivi (żidiet jew tnaqqis talemissjonijiet stmati meta mqabbla mal-alternattiva
mistennija) > 20 000t CO2-eq/sena.

Huwa ta’ importanza klimatika assoluta li jiġi
żgurat li n-natura u l-ħlejqiet selvaġġi jiġu
mħarsa. Fl-2013 iffirma ftehim ta’ self ta’ USD
72.24 miljun għal Tafila Windfarm fil-Ġordan,
li se jkun jinsab matul il-linja tat-titjir talpassa tal-Afrika tal-Lvant. L-esperti ambjentali
tagħna ħadmu mal-promotur biex iwettqu
programm ta’ monitoraġġ biex jadattaw
l-operat tal-wind farm biex iħarsu l-għasafar
tal-passa.

L-emissjonijiet assoluti minn kull proġett huma
fil-qalba tal-approċċ tagħna għall-footprint. Filwaqt
li nivvalutaw u nirrapportaw tnaqqis u żidiet
tal-emissjonijiet, li jagħtu indikazzjoni importanti
tal-emissjonijiet meta mqabbla ma’ teknoloġiji
jew proġetti oħrajn, nikkunsidraw li l-emissjonijiet
assoluti ta’ proġetti huma element fundamentali,
billi dawn huma dak li fl-aħħar mill-aħħar jaffettwa lklima tagħna. Ir-riżultati tal-Istudju dwar il-Footprint
tal-Karbonju tal-BEI għall-2013 huma rrapportati
fir-Rapport dwar is-Sostenibbilità 2013.

Il-BEI jappoġġja proġetti għall-klima b’riżultati soċjali pożittivi li jtejbu
aktar l-impatt tagħhom. Proġett tal-ilma u s-sanità fin-Nikaragwa rċieva
self ta' EUR 60 miljun, li se jgħin biex inaqqas it-tniġġis u jtejjeb il-kwalità
tal-ilma ipprovdut lill-popolazzjoni.
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Mitigazzjoni tad -

degradazzjoni futura
Fil-qalba tar-rispons għall-bidla fil-klima hemm il-ħtieġa li jitnaqqsu
l-emissjonijiet. Mingħajr azzjonijiet ta’ mitigazzjoni, it-temperaturi globali huma
determinati li se jiżdiedu b’6.4°C f’dan is-seklu. Sabiex il-proġetti għallmitigazzjoni tal-klima jirnexxu dawn jeħtieġu kemm inċentivi – ta’ sikwit politiki
jew finanzjarji – kif ukoll l-innovazzjoni.

I

l-BEI jwieġeb għal dawn ir-rekwiżiti kollha.
Bħala l-bank tal-UE, aħna nsostnu politika
tal-UE li tiffavorixxi proġetti għall-mitigazzjoni
tal-klima fuq dawk l-alternattivi li huma inqas
sostenibbli. Bħala katalista ta' finanzjament
sostenibbli, aħna ninkoraġġixxu l-flussi tal-kapital
fi proġetti għall-mitigazzjoni. U bħala wieħed millmexxejja dinjija fl-innovazzjoni tal-finanzjament,
aħna nrawmu l-iżvilupp ta’ teknoloġija rivoluzzjonarja
biex immexxu l-mitigazzjoni ’l quddiem.
Fl-2013, ġew iddedikati EUR 17.8 biljun għal
proġetti għall-mitigazzjoni tal-bidla fil-klima.

F’Ottubru, Metz, fi Franza, inawgurat Mettis,
netwerk ta’ korsija tal-karozzi tal-linja u karozzi
tal-linja ekonomiċi ħafna, li rċevew self tal-BEI
ta’ EUR 80 miljun. Il-karozzi tal-linja l-ġodda se

Mitigazzjoni
EUR 17.8bn

jnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 b’medja ta’ 1.53
tunnellata kull ġurnata regolari tax-xogħol u
375 tunnellata fis-sena.

Tajna appoġġ lil Butendiek Off-Shore Wind
Farm Ġermaniż b’self ta’ EUR 450 miljun. Ilproġett ambizzjuż ta’ EUR 1.4 biljun, li għandu
80 turbina, se jkollu kapaċità totali li tiġġenera






Enerġija rinnovabbli 6.4
Effiċjenza fl-enerġija 2.2
RŻI 2.5
Trasport sostenibbli 6.2
Oħrajn 0.5

288 MW. Il-proġett kien opportunità għalina
biex nappoġġjaw teknoloġija emerġenti fissettur tal-enerġija rinnovabbli u biex tgħin
tissodisfa l-miri tal-UE u dawk nazzjonali
Ġermaniżi tal-enerġija rinnovabbli.
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Adattament u

reżiljenza

Il-bidla fil-klima hija mistennija li jkollha impatti sinifikanti li se jaffettwaw firxa
wiesgħa ta’ setturi ekonomiċi. Filwaqt li ċerti impatti jistgħu jittaffew permezz ta’
azzjoni ta’ mitigazzjoni, xi grad ta’ bidla fil-klima ma tistax tiġi evitata aktar.
Għaldaqstant l-adattament huwa element essenzjali tal-azzjoni għall-klima.

W

aħda mill-karatteristiċi prinċipali talIstrateġija tal-Adattament tal-UE mnedija
f’April 2013 hija l-ħeġġa li l-Istati Membri
jikkoordinaw l-isforzi u jaqsmu informazzjoni
bejniethom. Bil-prospetti globali tagħna fuq ilproblemi tal-klima, aħna fi ħdan il-BEI qegħdin fuq
quddiem b’dan l-approċċ. Fl-2013 it-tislif tagħna
għall-adattament kien immarkat bl-istrateġija
tiegħu fuq żmien fit-tul, u kellu fil-mira proġetti
kbar fejn l-impatti pożittivi għandhom ikunu itwal
mill-finanzjament tal-Bank.
Fl-2013, ġew iddedikati EUR 1.2 biljun għal
proġetti għall-adattament tal-bidla fil-klima.

Il-bank tal-UE pprovda t-tieni self ta’ EUR
450 miljun għal wieħed mill-akbar proġetti
ambjentali tal-Ġermanja, ir-riabilitazzjoni
tax-xmara Emscher fin-Nordrhein-Westfalen.
Is-self tagħna qed jikkofinanzja l-programm
tal-investiment ta’ Emschergenossenschaft
għall-perjodu 2014 sa 2016 biex jgħin ireġġa‘
lura d-degradazzjoni tal-abitat naturali, li
rriżulta wara snin ta‘ industrija tqila. Il-proġett
qed ikollu wkoll impatt pożittiv fuq l-impjiegi,
billi ssalvagwardja 3 700 impjieg fir-reġjun.

F’Diċembru, it-tieni self ta’ EUR 150 miljun
reġa’ kkonferma l-appoġġ tagħna għarriabilitazzjoni tal-foresti, l-afforestazzjoni
u l-kontroll tat-tagħwir fit-Turkija. Barra
l-valur ambjentali tal-proġett, il-proġett tarriforestazzjoni ħoloq impjiegi għal 6 500
persuna f’irħula rurali. L-irkuprar ta’ foresti
jgħin ukoll biex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet talenerġija f’żoni fejn l-injam għall-ħruq minn
foresti tal-istat huwa s-sors ewlieni tal-enerġija.
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Aġir sostenibbli
biex nissalvagwardjaw il-klima tagħna

Finanzjament innovattiv

għall-klima

Barra mill-prodotti ta’ finanzjament aktar tradizzjonali, il-BEI joffri għadd ta’
strumenti innovattivi għall-finanzjalment għall-klima, flimkien ma’ konsulenza
teknika u finanzjarja.

F

l-2013 il-Bank appoġġja seba’ fondi tad-dejn
u l-ekwità speċifiċi għall-klima b’volum totali
ta’ investiment ta' EUR 214 miljun. Barra dan
komplejna nimmaniġġjaw fondi u inizjattivi oħrajn
ferm strateġiċi, inkluż GEEREF b’tant suċċess,
li pprovda kapital ta’ riskju globali permezz ta’
investiment privat għall-effiċjenza fl-enerġija u
proġetti ta’ enerġija rinnovabbli f’pajjiżi li qed
jiżviluppaw u ekonomiji fi tranżizzjoni. GEEREF
dieħel fi stadju ġdid ta’ żvilupp fl-2014 bl-ewwel
kontribut tal-finanzjament privat.
L-2013 kienet sena fejn il-BEI ħa l-ewwel pass
fit-tislif għal agrikoltura sostenibbli. It-tendenza
kienet riflessa fl-investimenti tagħna għall-

finanzjament għall-klima, fejn il-fondi għallforestrija u l-bijodiversità kienu l-benefiċjarji
ewlenin.
L-isħubiji huma wkoll partikolarment importanti
biex titrawwem l-innovazzjoni fil-finanzjament
għall-klima.
Nikkollaboraw
mal-Kummissjoni
Ewropea fuq firxa ta’ mekkaniżmi għall-klima.
Qed niżviluppaw ukoll sħubiji ma’ istituzzjonijiet
finanzjarji pari bħall-Programm tan-Nazzjonijiet
Uniti għall-Ambjent (UNEP) biex immexxu ’l quddiem
il-kontribut tagħna għall-inizjattiva Enerġija
Sostenibbli għal Kulħadd (SE4All).

Għamilna l-ewwel investiment li qatt sar, b’total
ta’ EUR 15-il miljun, f’Fond REDD+ (Tnaqqis
ta’ Emissjonijiet minn Deforestazzjoni u
Degradazzjoni ta’ Foresti), mekkaniżmu bbażat
fis-suq u bl-appoġġ tan-NU mfassal biex iħares
il-foresti u jappoġġja r-rwol tagħhom fl-istrateġiji
tat-tnaqqis tal-klima billi jiġi monetizzat il-valur
tal-konservazzjoni tagħhom. Il-Fond Althelia se
jinvesti f’maddwar 20 proġett mad-dinja kollha,
b’enfasi partikolari fuq l-Afrika u l-Amerika Latina.
Il-Bank iffirma wkoll investiment żgħir iżda
sinifikanti fil-fond tal-bijodiversità EcoEnterprises
II. Impenjajna USD 6 miljun fil-fond, li jipprovdi
finanzjament mezzanin u ekwità biex jappoġġja
kumpaniji li jiġġeneraw benefiċċji tal-bijodiversità
permezz tal-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali. Ilfond se jiffoka fuq l-Amerika Latina, il-ħabba ta’ xi
wħud mir-reġjuni l-aktar għonja fid-dinja f’termini
ta’ bijodiversità.
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L-istimolu tat-tkabbir
fi ħdan u lil hinn mill-fruntieri tal-UE
Il-BEI huwa attiv f’madwar 160 pajjiż madwar id-dinja.
Matul il-kriżi l-BEI għamel enfasi partikolari fuq l-għoti ta’ appoġġ speċifiku lil pajjiżi
u reġjuni fl-UE-28 li qed jaffrontaw aċċess limitat għas-swieq kapitali billi jipprovdi
aktar kapaċità ta’ tislif bħala riżultat dirett tal-mandat imkabbar mill-Gvernaturi
tagħna, l-Istati Membri. It-tislif barra mill-UE jsostni l-appoġġ tal-BEI għall-prijoritajiet
esterni tal-UE permezz ta’ investimenti fuq żmien fit-tul. Niffokaw fuq l-iżvilupp
tas-settur privat lokali, l-infrastruttura soċjali u ekonomika u l-mitigazzjoni tal-bidla
fil-klima u nappoġġjaw investiment barrani dirett.

UE
EUR 64 biljun ta’ volum total tat-tislif
Tkabbir u impjiegi – l-għoti ta' ħiliet liżżgħażagħ Ewropej għall-ġejjieni
EFTA u pajjiżi tat-tkabbir
EUR 3.1 biljun ta' volum totali tat-tislif
Investiment ewlieni tal-BEI jsir realtà
operattiva bl-inawgurazzjoni tal-proġett
tal-Mina tal-Bosforu
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L-istimolu tat-tkabbir fi ħdan
u lil hinn mill-UE

ENCA u r-Russja

ALA

EUR 1.8 biljun ta' volum totali tat-tislif

EUR 1.2 biljun ta' volum totali tat-tislif

Konferenza tal-Isħubija tal-Lvant organizzata
b'mod konġunt mill-BEI biex jiġu diskussi
r-rabtiet politiċi u kummerċjali mal-UE

Ftehim iffirmat man-Nepal fl-2012 li
japprova attività futura tal-BEI; l-ewwel self
għan-Nepal iffirmat fl-2013 biex jappoġġja
l-enerġija sostenibbli

FEMIP
EUR 583 miljun ta’ volum total tat-tislif
Appoġġ kontinwu għall-iżvilupp tas-settur
privat lokali fil-Mediterran matul il-kriżi
politika

Pajjiżi AKP, PTB u r-Repubblika tal-Afrika
t’Isfel
EUR 988 miljun ta’ volum total tat-tislif
Il-50 anniversarju tal-attivitajiet tal-BEI
fil-pajjiżi AKP.
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Is-sostenn ta’ attivitajiet
b’saħħa finanzjarja
Il-BEI huwa l-akbar sellief u jissellef b’mod multilaterali fid-dinja. Fl-2013, ġbarna
EUR 72 biljun fis-swieq kapitali internazzjonali. Nużaw is-saħħa finanzjarja tagħna
biex nissellfu b’rati attraenti u ngħaddu dawk il-benefiċċji lil proġetti li jkunu vijabbli
ekonomikament u li jippromwovu l-objettivi tal-politika tal-UE.

L

-azzjonisti tal-BEI huma t-28 Stat Membru talUE. Kull wieħed jissottoskrivi sehem tal-kapital
tal-Bank proporzjonali għall-piż ekonomiku
tiegħu meta ngħaqad. Il-BEI għalhekk fl-aħħar millaħħar huwa responsabbli lejn il-Gvernijiet tal-Istati
Membri.

Id-distribuzzjoni tal-ħruġ talbonds tal-UE skont ir-reġjun:

Il-BEI madankollu huwa awtonomu finanzjarjament,
u jissellef minn swieq kapitali internazzjonali biex
jiffinanzja l-attivitajiet. Is-saħħa finanzjarja tagħna
hija dderivata mill-kwalità tal-assi, l-appoġġ sod
tal-azzjonisti, governanza soda, ġestjoni tar-riskju
prudenti, profitabilità kontinwa u likwidità
b’saħħitha.
Fi tmiem l-2013 il-koeffiċjent tal-adegwatezza
tal-kapital (CAD) tal-Bank ittejjeb għal 28.7%, minn
23.1% fil-bidu tas-sena, prinċipalment bis-saħħa
tal-kapital imħallas riċevut mill-azzjonisti. Dan huwa
r-riżultat tad-deċiżjoni storika meħuda mill-azzjonisti
tal-Bank fl-2012 biex il-kapital imħallas tagħna jiġi
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L-Ewropa 63%
L-Asja 27%
L-Ameriki 7%
Il-Lvant Nofsani u l-Afrika 3%

Is-sostenn ta’ attivitajiet
b’saħħa finanzjarja

L-akbar bond ekoloġiku fid-dinja
F’Lulju ħriġna Bond għal Kuxjenza dwar il-Klima ta’ EUR 650 miljun – l-akbar li qatt kellna. Dan il-bond
żdied sussegwentement għal EUR 1.15 biljun sa tmiem is-sena, biex sar l-aktar bond minn sellief
sovranazzjonali fis-suq tal-bonds ekoloġiċi. Il-ħruġ tal-bonds iġġenera domanda qawwija fost firxa
ta’ investituri attirati mill-karatteristiċi sostenibbli tat-tranżazzjoni u kkontribwixxa għall-iżvilupp tassuq tal-investiment responsabbli soċjalment.

prattikament irduppjat b’żieda ta’ EUR 10 biljun, li
jippermetti tislif addizzjonali sa EUR 60 biljun biex
jiġi pprovdut fuq perjodu ta’ tliet snin b’appoġġ ta’
rispons magħqud tal-UE għall-kriżi.

ta’ Ottubru. Madankollu, komplejna nkunu attivi fissuq sa tmiem is-sena, fejn ksibna wieħed mill-akbar
programmi ta’ finanzjament tagħna li qatt kellna –
EUR 72.1 biljun.

Il-kwalità tal-assi baqgħet b’saħħitha, bir-rata ta’
selfiet imħassrin qrib iż-żero fil-mija (0.2%) tal-portafoll
totali ta’ self fi tmiem is-sena. L-eċċess nett annwali
laħaq EUR 2.5 biljun, simili għas-sena ta’ qabel.

Il-Bank ġabar il-finanzjament tiegħu globalment,
fejn attira investiment kemm minn ġewwa kif ukoll
barra mill-UE, u għaldaqstant huwa mezz importanti
biex l-investiment jiġi dirett minn barra l-UE lejn l-UE.

Dawn l-attributi finanzjarji sodi jikkombinaw biex
jiżguraw li l-Bank ikompli jibbenefika minn pożizzjoni
ta’ kreditu eċċellenti u jista’ jiġbor fondi b’termini
attraenti ħafna. Bħala istituzzjoni li timmassimizzax
il-profitti, il-Bank jgħaddi dawn il-kundizzjonijiet
favorevoli lill-klijenti tat-tislif tiegħu.

L-2013 kienet ukoll sena importanti għall-Bonds għal
Kuxjenza Dwar il-Klima (CABs), prodott ta’ investiment
responsabbli soċjalment imfassal għall-ħtiġijiet talinvestituri. Il-fondi miġbura permezz tal-CABs huma
assenjati għall-infiq għal proġetti ta’ tislif tal-BEI ta’
azzjoni għall-klima fl-oqsma tal-enerġija rinnovabbli
u effiċjenza fl-enerġija li jappoġġjaw l-għan tal-UE
ta’ tkabbir b’użu baxx tal-karbonju u reżiljenti għallklima globalment.

L-2013 kienet sena b’saħħitha għas-self. Il-programm
ta’ finanzjament ta’ EUR 70 biljun tlesta sat-tmiem
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Il-governanza tal-BEI
Il-BEI huwa bank pubbliku u huwa l-proprjetà tat-28 Stat Membru tal-UE. L-istruttura
tal-governanza tagħna tiżgura li l-Bank huwa responsabbli, amministrat sew u
effettiv fil-promozzjoni tat-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi fl-attivitajiet kollha tagħna.

L-istruttura tal-governanza tal-BEI:
Azzjonisti

It-28 Stat Membru tal-UE

Bord tal-Gvernaturi

Ministri tal-Istati Membri

Bord tad-Diretturi

Nominati mill-Istati
Membri

Kumitat ta’ Tmexxija

- President
- 8 Viċi-Presidenti

I

l-BEI huwa korp tal-UE, responsabbli lejn
l-Istati Membri, kif ukoll bank li jsegwi l-aħjar
prassi tas-settur pubbliku u dak privat fit-teħid
ta’ deċiżjonijiet, il-ġestjoni u l-kontrolli. Il-Bank
jiddependi fuq tliet korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet:
il-Bord tal-Gvernaturi fil-livell ministerjali; il-Bord
tad-Diretturi, b’membri mhux residenti nnominati
minn kull Stat Membru; u l-Kumitat ta’ Tmexxija,
il-korp residenti tal-BEI li jieħu d-deċiżjonijiet,
ippresedut mill-President tal-BEI. Il-kontroll intern
tal-attivitajiet tal-Bank jitmexxa mill-Kumitat ta’
Verifika indipendenti.
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Kumitat tal-Verifika

Il-Bord tal-Gvernaturi huwa magħmul minn ministri
tal-gvern minn kull wieħed mit-28 Stat Membru,
ġeneralment il-Ministri tal-Finanzi. Jiltaqa’ darba
fis-sena fejn jistipula l-linji gwida dwar politika talkreditu tal-Bank u japprova l-karta tal-bilanċ annwali
u l-kontabilità. Jiddeċiedi dwar iż-żidiet kapitali u
l-parteċipazzjoni tal-Bank f’attivitajiet finanzjarji barra
mill-UE. Huwa jaħtar ukoll il-membri tal-Bord tad-Diretturi, il-Kumitat ta’ Tmexxija u l-Kumitat tal-Verifika.
Il-Bord tad-Diretturi huwa l-korp li jieħu l-aħħar
deċiżjoni dwar is-self kollu, il-programmi ta’ self

Il-governanza
tal-BEI

u kwistjonijiet oħra ta’ finanzjament bħall-ħruġ ta’
garanziji. Jiltaqa’ għaxar darbiet fis-sena biex jiżgura li
l-Bank jitmexxa kif suppost f’konformità mat-Trattati
tal-UE, l-Istatut tal-Bank stess, u mad-direttivi ġenerali
stipulati mill-Bord tal-Gvernaturi.
Hemm 29 direttur, wieħed nominat minn kull Stat
Membru u wieħed mill-Kummissjoni Ewropea.
Hemm ukoll 19-il direttur supplent. Sabiex titwessa’ lkompetenza esperta professjonali tal-Bord tadDiretturi, sitt esperti jistgħu jiġu magħżula b’mod
konġunt (tliet membri u tliet supplenti) biex jieħdu
sehem fil-laqgħat tal-Bord bħala konsulenti mingħajr
vot. Id-deċiżjonijiet jittieħdu b’maġġoranza li
tirrappreżenta tal-anqas 50% tal-kapital sottoskritt
mill-Istati Membri u terz tal-membri tal-Bord
huma eliġibbli għall-vot, sakemm ma jkunx hemm
provvediment mod ieħor fl-Istatut. Il-Bord huwa
ppresedut mill-President tal-Bank, Werner Hoyer, fi
kwalità mingħajr vot.
Il-Kumitat ta’ Tmexxija huwa l-korp eżekuttiv residenti
tal-Bank. Jieħu ħsieb it-tmexxija ta’ kuljum tal-Bank,
iħejji deċiżjonijiet għall-Bord tad-Diretturi u jiżgura li
dawn jiġu implimentati. Jiltaqa’ darba fil-ġimgħa. IlKumitat ta’ Tmexxija jaħdem taħt l-awtorità tal-

President tal-Bank u s-sorveljanza tal-Bord tad-Diretturi.
It-tmien membri l-oħra huma l-Viċi-Presidenti tal-BEI.
Il-membri jinħatru għal perjodu ta’ sitt snin li jista’
jiġġedded u jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Bank
biss. L-akbar erba’ azzjonisti – Franza, il-Ġermanja,
l-Italja u r-Renju Unit – għandhom siġġu permanenti
fuq il-Kumitat ta' Tmexxija.
Il-Kumitat tal-Verifika huwa korp indipendenti li
jaqa’ direttament taħt ir-responsabbiltà tal-Bord talGvernaturi. Huwa responsabbli għall-verifika talkontijiet tal-Bank u biex jivverifika li l-attivitajiet huma
konformi mal-aħjar prassi bankarja. Ir-rendikonti
tal-Kumitat tal-Verifika huma sottomessi lill-Bord
tal-Gvernaturi flimkien mar-rapport annwali tal-Bord
tad-Diretturi. Il-Kumitat tal-Verifika huwa magħmul
minn sitt membri, li huma maħtura għal kariga li ma
tistax tiġġedded ta’ sitt snin finanzjarji konsekuttivi.
Il-Fond Ewropew tal-Investiment huwa parti
mill-Grupp tal-BEI. L-azzjonisti tal-FEI huma l-Bank
Ewropew tal-Investiment, il-Kummissjoni Ewropea
u firxa wiesgħa ta’ banek pubbliċi u privati u
istituzzjonijiet finanzjarji. Il-Bord tad-Diretturi tal-FEI,
magħmul minn seba’ membri, jinkludi żewġ ViċiPresidenti tal-BEI, Dario Scannapieco (Chairman talBord) u Pim Van Ballekom.

Membri tal-Kumitat ta’ Tmexxija mix-xellug għal-lemin: Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive, Pim van Ballekom, Werner Hoyer,
Jonathan Taylor, Magdalena Álvarez Arza, László Baranyay, Wilhelm Molterer u Mihai Tănăsescu.
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Il-Grupp tal-BEI jikkonsisti
fil-Bank Ewropew tal-Investiment u
l-Fond Ewropew tal-Investiment.

Il-Bank Ewropew tal-Investiment
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org
Il-Fond Ewropew tal-Investiment
15, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org – U info@eif.org
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