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Kelmtejn qabel

mill-President

I

l-BEI ltaqa' ma' sfidi ġodda fl-2015. Sabiex
ikun jista' jaffaċċjahom, il-Bank evolva. Victor
Hugo kiteb, "Ibdel il-weraq. Żomm l-għeruq
tiegħek." Il-kliem tal-kittieb kbir Franċiż għandu
resonanza konsiderevoli għalina hekk kif nibdew
nimplimentaw il-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa,
billi nieħdu l-kompetenza esperta eżistenti tagħna
u nużawha biex niżviluppaw metodi ġodda.
Fl-2015 wettaqna impenji ambizzjużi li dawru
żieda fil-kapital ta' EUR 10 biljun f'appoġġ għal
investiment ta' EUR 190 biljun. Saħħaħna l-impenn
tagħna fl-oqsma l-aktar diffiċli tal-Ewropa u d-dinja.
Aċċertajna li l-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa kien
miexi sew anke qabel ma l-istrutturi li jappoġġjawh
kienu f'posthom.
Il-BEI huwa l-bank tal-UE. Ir-responsabbiltà tagħna hija
lejn il-ħtiġijiet ekonomiċi ta' kull ċittadin Ewropew f'kull
pajjiż tal-UE. Sa mill-kriżi finanzjarja tal-2008, ir-rispons
tal-BEI kien sod u ta' siwi kbir. Il-Bank qabad trid lejn ilbidla u l-immodernizzar. U pproduċa riżultati reali.
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Fl-2012, l-azzjonisti tagħna, l-Istati Membri tal-UE,
ftiehmu għal żieda fil-kapital għall-Grupp tal-BEI. Għal
dan, talbuna nsellfu EUR 60 biljun addizzjonali u biex
nappoġġjaw tal-anqas EUR 180 biljun ta' investiment
inġenerali. Mhux biss irnexxielna nagħmlu dan, iżda
qbiżna l-mira u f''April, lestejna l-ħidma tagħna kmieni.
Din hija waħda mir-raġunijiet għaliex b'fiduċja bdejna
nwettqu l-wegħda tal-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa.
Waqt li kien qed jitlesta r-regolament li jistabbilixxi
l-garanzija tal-baġit tal-UE, il-Kummissjoni aġixxiet
bħala amministratriċi għall-ftehimiet li ser ikunu koperti
minnu. Għaldaqstant stajna nniedu l-ewwel investimenti
taħt il-Pjan f'April 2015.
Sa tmiem l-2015, il-Grupp tal-BEI – il-BEI u l-FEI –
approva ferm aktar minn 100 self u garanzija tal-Pjan
ta' Investiment. Ser taqraw dwarhom fil-paġni li ġejjin.
Il-ftehimiet tal-Fond Ewropew għall-Investimenti
Strateġiċi li ġew iffirmati s'issa mill-BEI jirrigwardaw
preċiżament it-tipi ta' attivitajiet u s-setturi li l-Pjan ta'

Kelmtejn qabel
mill-President

Il-ġejjieni
tal-Ewropa jrid
ikun innovattiv.
Irid ikun
ekoloġiku wkoll.

Investiment għall-Ewropa għandu l-mira li jsaħħaħ.
Nofshom huma fl-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza flenerġija, jew fis-setturi b'użu baxx tal-karbonju u dak
ambjentali. L-oħrajn jinkludu infrastruttura diġitali, R&Ż,
u innovazzjoni industrijali.
Hekk għandu jkun. Il-ġejjieni tal-Ewropa jrid ikun
innovattiv. Irid ikun ekoloġiku wkoll. Il-BEI huwa
l-akbar fornitur fid-dinja ta' finanzjament għall-klima.
Iffinanzjajna aktar azzjoni għall-klima mill-ħames
l-akbar banek tal-iżvilupp multilaterali miġbura
flimkien. Matul il-ħames snin li ġejjin ser nipprovdu
madwar EUR 100 biljun għal proġetti relatati mal-klima.
Ser ngħinu sabiex il-ftehim ambizzjuż li ġie approvat
f'Diċembru 2015 fil-konferenza dwar il-klima f'Pariġi jsir
realtà.

ta' EUR 50 miljun f'Novembru biex jiffinanzja pipeline
tal-ilma biex ikun hemm provvista għat-tramuntana
tal-pajjiż. Il-wasla tar-refuġjati Sirjani ħolqot pressjoni
intensa fuq il-provvista skarsa tal-ilma fil-Ġordan.
Għandha wkoll il-potenzjal li tikkawża kunflitt bejn irrefuġjati u r-residenti eżistenti. Proġetti bħal dan ilpipeline ser itaffi pressjonijiet bħal dawn. Billi nsaħħu
pajjiżi tal-fruntieri, innaqqsu l-impetu għar-refuġjati
biex jibqgħu mexjin u jitolbu ażil fl-Ewropa; nagħtuhom
l-għażla li jibqgħu aktar viċin darhom u jibnu ħajjiet
ġodda hemmhekk.
Ħafna mill-attività tagħna naturalment tiffoka
fuq l-Ewropa. Fil-Greċja s-selfiet pendenti tagħna
jammontaw għal 10% tal-PDG tal-pajjiż. Xorta waħda,
għandna l-ħsieb li nżidu l-impenn tagħna. F'pajjiżi ġirien
il-BEI kien attiv ħafna wkoll fl-2015. Matul is-sajf mexxejna
negozjati kumplessi biex inħaffu garanzija għall-Bank
Dinji għal EUR 520 miljun ta' self sabiex il-Bank Dinji seta'
jiffinanzja l-akkwist ta' gass tat-tisħin fl-Ukraina. Kien
hemm it-theddida tal-gwerra matul in-negozjati, l-istess
bħall-prospettiva ta' tbatija kbira matul ix-xitwa kiefra
jekk il-gass ma jgħaddix. Fortunatament il-persunal talBank għall-enerġija rnexxa fil-ħidma tiegħu.
Il-medda tal-BEI u l-impatt tiegħu, huma globali. Fi snin
riċenti r-rwol tal-Grupp tal-BEI biex jgħin lill-Ewropa
tiżviluppa u jmexxi tweġibiet għal sfidi lokali u globali
kiber b'mod kostanti. Dan ir-rapport ser jurikom kif dik ittendenza aċċellerat ħafna aktar fl-2015.

Werner Hoyer

Tajna impenn li tal-anqas kwart mis-self tagħna se jkun
għal proġetti ta' azzjoni għall-klima. Fl-2015 wettaqna
sew dak l-impenn. Barra minn dan, iddeċidejna li nżidu
t-tislif għal proġetti ta' azzjoni għall-klima għal 35% tasself li nagħmlu f'pajjiżi li qed jiżviluppaw sal-2020.
Fl-2015 il-BEI wieġeb malajr għall-kriżi tar-refuġjati,
billi ffinanzja proġetti fil-pajjiżi destinatarji għal
akkomodazzjoni ta' emerġenza għar-refuġjati u billi
għamel investimenti fuq żmien fit-tul fir-reġjun lokali
tar-refuġjati. Fil-Ġordan, pereżempju, il-BEI ffirma ftehim
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bn
EUR

EUR

bn

għal Intrapriżi
ta' Daqs Żgħir u
Medju

bn
EUR

18.7 28.4 19.1

għall-Infrastruttura

PUNTI EWLENIN 2015

Fond Ewropew
għal Investimenti
Strateġiċi fl-2015

FEIS

Grupp tal-BEI 126 proġett
approvat jew iffirmat
EUR 7.5 biljun ta' finanzjament
taħt l-FEIS
L-immobilizzar ta' EUR 50 biljun
ta' investiment totali

bn

għall-Ambjent

EUR

19.6

Fi 22 minn 28 pajjiż tal-UE

ta' kważi

Il-klima u l-ambjent huma l-fokus
tal-proġetti approvati tal-BEI

50%

81 000

SME ser jibbenefikaw minn
finanzjament tal-FEI – appoġġ li ser isaħħaħ
l-ekonomija tal-Ewropa u joħloq impjiegi
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Iva

għall-Innovazzjoni
L-attività tal-BEI hija mmirata biex
twieġeb għad-distakk talinnovazzjoni tal-Ewropa meta
mqabbla mal-Istati Uniti u
l-Ġappun - qabel ma jkun tard wisq

Il-BEI jagħraf il-bżonn urġenti
biex jirrimedja l-għexieren ta' snin
ta' nuqqas ta' nfiq – u nuqqas ta'
ħsieb – dwar l-innovazzjoni. Dik irrealizzazzjoni hija r-raġuni għal ħafna
mill-proġetti f'dan ir-rapport.

L

-innovazzjoni mhix dik li kienet. M'għadhiex
aktar kwistjoni li wieħed joħroġ bi prodott ġdid.
Tikkonċerna wkoll il-mod kif timmanifatturah.
Sistemi tal-kontroll ibbażati fil-cloud dalwaqt ser
iħaddmu fabbriki mad-dinja kollha, fejn jaħsdu
ekonomiji ta' skala. Katini tal-provvista u l-konsenja
diġitalizzati ser joperaw awtomatikament il-ħin kollu.
It-trasformazzjoni tal-manifattura fi proċess diġitalizzat
tinsab fuq quddiem fit-tiswir mill-ġdid tad-dinja
kummerċjali tallum. Id-ditti Amerikani għandhom
vantaġġ kbir fis-settur tas-servizzi minħabba l-avvanzi
diġitali tagħhom matul l-aħħar żewġ deċennji, iżda
l-Ewropa għadha xi ftit fuq quddiem fil-kompetenza
esperta tal-manifattura. Fi ftit snin, madankollu, ilmanifattura ser tkun kompletament diġitalizzata wkoll.
Jeħtieġ li l-Ewropa kemm jista' jkun malajr tagħmel
innovazzjoni fis-settur tasgħha tal-manifattura u
permezz ta' investiment kbir, u turi rieda akbar għal
approċċi ġodda b'riskju għoli – u dħul potenzjali
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għoli – għaliex inkella jkun hemm il-possibbiltà
reali li l-kontinent jaqa' lura wara l-Istati Uniti għal
ġenerazzjonijiet sħaħ.
L-innovazzjoni fl-Istati Uniti ħalliet l-art lil dik talEwropa fis-snin disgħin, bil-konsegwenza li l-kumpaniji
li jiddominaw is-servizzi diġitali huma Amerikani –
Google, Amazon, Facebook, Apple. Is-snin wara l-kriżi
finanzjarja tal-2008 komplew jixkfu saħansitra aktar innuqqas ta' kompetittività tal-Ewropa. Raġuni waħda
għaliex l-ekonomija ma rkupratx sew jew malajr bħalma
seħħ fl-Istati Uniti kienet in-nuqqas ta' investiment talEwropa fuq żmien fit-tul fir-riċerka, id-diġitalizzazzjoni, u
l-edukazzjoni.
Hemm raġuni strutturali għal dan id-distakk fl-investiment.
Filwaqt li l-Istati Uniti essenzjalment topera bħala entità
unifikata li tuża lingwa waħda, is-suq uniku tal-Ewropa
mhuwiex komplut. Il-mobilità tax-xogħol hija mxekkla millħafna lingwi li nitkellmu. Pajjiżi differenti għad għandhom

IL-ĦSIEB TAL-BEI

Self ta' EUR 45 miljun lil Polpharma,
l-akbar manifattur farmaċewtiku fil-Polonja,
ser jiffinanzja r-riċerka għal alternattivi affordabbli
għal trattamenti ta' mediċini kurrenti

regoli differenti għall-istess prodott. Iggwadanjajna
immens mill-integrazzjoni, iżda l-Ewropa għadha 'l-bogħod
milli tkun suq uniku integrat b'mod ġenwin.
Il-kumpaniji tagħha għandhom żvantaġġ fl-innovazzjoni
anke minħabba d-dipendenza qawwija tal-Ewropa fuq
il-finanzjament mill-banek. L-innovazzjoni sikwit teħtieġ
lil xi ħadd jidentifika negozji promettenti u jieħu riskji,
kif ukoll likwidità. Dan huwa dak li jagħmlu l-kapitalisti
ta' riskju, u fl-Istati Uniti hemm qasam aktar żviluppat filkapital ta' riskju.
L-investiment meħtieġ huwa massiv. Studji millekonomisti tal-BEI juri li l-Ewropa teħtieġ EUR 130 biljun
addizzjonali fis-sena biex tissodisfa l-mira tal-infiq
tal-UE ta' 3% tal-PDG fuq ir-riċerka u l-iżvilupp, u dan
iqarribna lejn il-proporzjonijiet ta' investiment fir-R&Ż ta'
ekonomiji ewlenin oħrajn. Dan mhux kollox. L-Ewropa
teħtieġ: EUR 90 biljun fis-sena biex tlaħħaq mat-

teknoloġija avvanzata tal-manifattura, EUR 35 biljun fissena biex tqabbel il-finanzjament tal-kapital ta' riskju flIstati Uniti, EUR 10 biljun għal faċilitajiet tal-edukazzjoni
ta' teknoloġija għolja, u EUR 65 biljun biex jintlaħqu
l-miri tal-UE għall-broadband, il-kapaċità taċ-ċentri taddejta u ċ-ċibersigurtà.
Il-kobor ta' din l-isfida hija t-tweġiba għal min jistaqsi
għaliex l-Ewropa teħtieġ tintegra aktar. Ebda pajjiż
Ewropew ma jista' jaħdem għal rasu fuq dan. Il-BEI
qiegħed fuq quddiem nett fil-finanzjament għallinnovazzjoni. It-tislif tagħna għal proġetti innovattivi
kien rekord ta' EUR 18.7 biljun is-sena li għaddiet, meta
mqabbel ma' inqas minn EUR 10 biljun fl-2008. Kull
wieħed minn dawn l-investimenti huwa strateġiku.
Inħarsu lejn l-innovazzjoni f'kull proġett li nevalwaw.
B'dan il-mod, nittamaw li l-innovazzjoni ssir drawwa
għall-kumpaniji Ewropej.
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Nieħdu

ħsiebek
Il-BEI jappoġġja industriji innovattivi
meta jkun diffiċli għalihom biex isibu
finanzjament privat u jibqa' preżenti
sakemm jintegraw

L

-impjant Cestas Photovoltaic, li ġie inawgurat
f'Diċembru, jipproduċi enerġija nadifa li hija
ekwivalenti għall-użu domestiku ta' mill-inqas
terz tar-residenti ta' Bordeaux fil-viċin. L-attivazzjoni talmiljun pannell solari tiegħu hija wkoll stadju importanti
fl-enerġija favorevoli għall-klima: Cestas huwa l-ewwel
proġett fotovoltajku ewlieni li huwa tassew kompetittiv
ma' impjanti tal-enerġija b'karburanti fossili.
L-industrija tal-fotovoltajċi solari fl-aħħar waslet filquċċata. It-tkabbir mexa bil-mod kull sena tas-snin
disgħin u matul l-ewwel deċennju ta' dan is-seklu.
Madankollu, l-iżviluppi teknoloġiċi u l-ekonomiji ta'
skala dejjem jiżdiedu wasslu għal splużjoni fit-tkabbir. Ilkapaċità solari issa hija disa' darbiet aktar milli kienet fl2009. U l-BEI kien preżenti l-ħin kollu.
"Cestas huwa l-ewwel proġett fotovoltajku kbir li qed
naraw li qed jikkompeti ma' alternattiva b'karburanti
fossili," qal David González García, inġinier prinċipali mattaqsima tal-enerġija rinnovabbli tal-BEI. "L-ispejjeż ilhom
neżlin għal ħmistax-il sena, u issa hemm aktar provvista,
tagħmir standardizzat, u ekonomiji ta' skala mill-aqwa."

Issa jmiss enerġija mir-riħ
offshore u enerġija solari
kkonċentrata
Il-BEI sikwit assuma rwol fi ftehimiet ta' fotovoltajċi solari
li m'attirawx biżżejjed investiment privat. Dan għen
sabiex titnieda r-riċerka li bis-saħħa ta' dan l-industrija
saret prospettiva ekonomika vijabbli. L-approċċ talBEI huwa simili f'setturi tal-enerġija rinnovabbli inqas
maturi oħrajn fejn għamel investimenti kbar f'parks
eoliċi offshore Brittaniċi, Ġermaniżi u Belġjani u l-iżvilupp
enormi tal-enerġija solari kkonċentrata f'Ouarzazate, ilMarokk, li huwa maħsub li jinfetaħ fl-2016. Impjanti tar-riħ
offshore u enerġija solari kkonċentrata t-tnejn jipproduċu
proporzjonijiet relattivament żgħar tal-elettriku tad-dinja
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Il-Park Eoliku Belwind,
46 km mill-kosta Belġjana

bħalissa, iżda l-evoluzzjoni tal-fotovoltajċi solari toffri
mogħdija inkoraġġanti li dawn jistgħu isegwu.
Cestas, belt ta' 16 000 ruħ li tinsab fuq il-pjanuri bejn
Bordeaux u l-Oċean Atlantiku, tgawdi temperaturi tas-sajf
għoljin sa 42 Celsius, u hija xemxija ħafna. Il-kumpanija talenerġija rinnovabbli Neoen bniet l-impjant fotovoltajku
solari tagħha, l-akbar wieħed fl-Ewropa, il-biċċa l-kbira
fl-2015.
"L-enerġija fotovoltajka solari issa hija tassew
kompetittiva," qalet Céline Lauverjat, direttriċi talinvestiment f'Mirova Renewable Energy Funds f'Pariġi.
"Huwa mument ewlieni fl-industrija tal-fotovoltajċi."
Eurofideme III ta' Mirova, fond tal-investiment ta'
EUR 180 miljun, għandu investiment ta' EUR 30 miljun
fil-proġett Cestas li jiswa EUR 285 miljun. Dan ifisser li
l-BEI effettivament għandu parteċipazzjoni azzjonarja,
billi huwa investitur f'Eurofideme III. Il-BEI approva wkoll
EUR 42 miljun f'self lil bank Franċiż li qed jiffinanzja lil
Cestas.

ATTIVITAJIET TAL-BEI

L-industrija tal-enerġija
mir-riħ offshore kieku ma
bdietx tiċċaqlaq mingħajr
il-preżenza tal-BEI.
Ftehimiet li jeħtieġu inġiniera,
kif ukoll bankiera
Ir-rwol tal-BEI fl-appoġġ tal-innovazzjoni huwa
importanti sabiex jinftiehem l-iżvilupp tal-enerġija mirriħ offshore. L-industrija setgħet faċilment sfat meqruda
fl-2008 meta l-investituri kienu pjuttost xettiċi mir-riskju
minħabba l-kriżi finanzjarja globali. Għalkemm l-parks
eoliċi fuq l-art kienu relattivament żviluppati sew, itteknoloġija offshore kienet għadha fl-istadji bikrija
tagħha. Il-BEI intervjena meta l-investiment privat nixef.
"Il-banek kummerċjali ma tantx xtaqu jieħdu r-riskju,"
qal Alessandro Boschi, kap tat-taqsima tal-enerġija
rinnovabbli tal-BEI. "L-industrija tal-enerġija mir-riħ
offshore kieku ma bdietx tiċċaqlaq mingħajr il-preżenza
tal-BEI."
Ċertament l-2008 kien jidher bħala żmien riskjuż biex
isir investiment f'Belwind, proġett Belġjan biex jinbena
l-akbar park eoliku tal-Ewropa, 46 km barra mill-kosta
ta' Zeebrugge f'fond ta' 37 metru fil-baħar. "Ma kien

hemm ebda flejjes privati minħabba l-kriżi finanzjarja,"
qal Melchio Karigl, uffiċjal tas-self ta' finanzi ta; proġetti
tal-BEI.
Karigl u l-kollegi tiegħu, madankollu, kienu impressjonati
bit-teknoloġija li permezz tagħha Belwind setgħet
tgħaddas pedamenti aktar fil-fond fil-baħar minn
kwalunkwe proġett ieħor dak iż-żmien – u anke
minħabba kemm kien ambizzjuż il-pjan, li jibni 55 torri
tat-turbini fuq żona ta' 17-il kilometru kwadru. Il-BEI
ffinanzja Belwind bl-ammont ta' EUR 300 miljun, nofs
l-ispiża tal-proġett. Belwind issa tipproduċi biżżejjed
enerġija biex tipprovdi l-elettriku għal 160 000 dar
fil-Belġju.
Minn dak iż-żmien, il-BEI ħadem fuq proġetti offshore
kbar mal-Ewropa kollha, b'mod partikolari fir-Renju Unit,
in-Netherlands, u l-Ġermanja. Qiegħed jikkunsidra wkoll
investiment fi proġett innovattiv ta' park eoliku fuq wiċċ
l-ilma fil-Portugall. Il-BEI ffinanzja madwar żewġ terzi
tal-kapaċità tal-parks eoliċi offshore Ewropej kollha.
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L-aktar ftehim kbir reċenti tal-BEI f'Settembru impenjah
biex isellef GBP 425 miljun għal Galloper Wind Farm,
27 km mill-kosta ta' Suffolk, li ser jinkludi 140 turbina.
Galloper huwa ffinanzjat taħt il-Fond Ewropew għallInvestimenti Strateġiċi.

Huwa tajjeb li wieħed iċekken
Il-futur tal-enerġija rinnovabbli ma jikkonċernax biss
proġetti enormi f'pajjiżi żviluppati. L-enerġija fotovoltajka
solari, pereżempju, għandha vantaġġ wieħed fuq xi
teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli oħrajn – tista' tiġi
mċekkna. Għalkemm x'huwiex wisq probabbli li tarma
turbina tar-riħ ta' 90 metru fil-ġnien tiegħek, jista' jkun
li twaħħal xi pannelli solari fuq il-bejt. Minħabba din
l-adattabbiltà, l-enerġija solari hija attraenti ħafna
f'partijiet remoti tad-dinja fejn ma hemm ebda provvista
tal-elettriku alternattiva.
"L-enerġija solari qiegħda tassew issir ferm aktar popolari
f'postijiet fejn m'hemmx grilja tal-elettriku," qalet Sophie
Jablonski, inġiniera tal-BEI. "F'irħula Afrikani, l-uniku sors
alternattiv tad-dawl, pereżempju, jista' jkun lampi talpitrolju, li huma għaljin u jarmu dħaħen tossiċi."
L-ekonomiji ta' skala enormi fi proġetti solari kbar
Ewropej tant baxxew il-prezz tal-pannelli fotovoltajċi
li issa jistgħu jinxtraw minn familji individwali f'reġjuni
remoti. "Aktar ma jkollok proġetti fotovoltajċi kbar bħal
dak f'Bordeaux, aktar ma jkun kbir l-effett fuq l-ispiża
tat-tagħmir solari prodott minn fabbriki fiċ-Ċina," qal
Michael Gera, sieħeb maniġerjali ta' Energy Access
Ventures, wieħed mill-maniġers li qed jiġi appoġġjat
mill-BEI. "Proġett kbir f'Bordeaux ser iwassal għal
benefiċċji għal proġetti żgħar fl-Afrika."
Dawn il-proġetti fuq skala żgħira appoġġjati mill-BEI
huma:
P
 amiga (Participatory Microfinance Group for Africa):
il-BEI qed isellef EUR 4 miljun għal fond li mbagħad
jislef lil kumpaniji ta' mikrofinanzjament fl-Afrika
rurali. Dawn il-kumpaniji joffru self biex in-nies
jixtru kits solari (kif ukoll jinvestu fil-faċilitajiet talirrigazzjoni u l-ilma tax-xorb). Il-fond jopera f'għadd
ta' pajjiżi Afrikani, inkluż il-Benin, il-Burkina Faso,
il-Kamerun, il-Kenja, il-Madagaskar, is-Senegal, itTanzanija u Togo
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E nergy Access Fund: il-BEI investa EUR 10 miljun ta'
ekwità fil-fond, li jsellef lil kumpaniji fil-fażi tal-bidu
li jipprovdu aċċess għall-enerġija fl-Afrika tal-Lvant.
Il-fond għandu l-għan li jipprovdi elettriku affidabbli
lil miljun ruħ bi dħul baxx f'żoni rurali u parzjalment
urbanizzati tal-Afrika Sub-Saħarjan
"Il-mikrofinanzjament Afrikan irid ikun ekoloġiku u
inklużiv biex ikun sostenibbli u responsabbli," qalet
Renée Chao-Béroff, il-maniġer ġenerali ta' Pamiga.
"L-enerġija fotovoltajka solari hija importanti ħafna f'din
l-ekonomija ekoloġika ta' mikrofinanzjament."
It-tisħin globali mhux limitat minn fruntieri nazzjonali.
B'risq tajjeb għall-konsumaturi tal-enerġija ta' Bordeaux
u Benin, lanqas mhu l-BEI

Proġett kbir f'Bordeaux
ser iwassal għal benefiċċji
għal proġetti żgħar fl-Afrika.

ATTIVITAJIET TAL-BEI

Pannell fotovoltajku żgħir għal dar
waħdanija fit-Tanzanija

20152014
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INNOVAZZJONI għallkompetittività
Il-futur tal-Ewropa jiddependi fuq il-kapaċità tagħha li tkun innovattiva. Ilkompetizzjoni mal-Istati Uniti u ekonomiji ewlenin oħrajn hija iebsa, hekk kif
l-industrija toqrob lejn metodi diġitalizzati ta' produzzjoni. Huwa kruċjali li jsir
investiment f'dan, li huwa wieħed mill-għanijiet tal-politika pubblika tagħna. Huwa
għalhekk li l-innovazzjoni hija l-kriterju għal self tal-FEIS.
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Innovazzjoni u l-Ħiliet
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Edukazzjoni u
taħriġ

Riċerka u żvilupp

INNOVAZZJONI
għall-kompetittività

Sabiex jintlaħqu l-miri tal-UE għallbroadband, il-kapaċità taċ-ċentri
tad-dejta u ċ-ċibersigurtà jeħtieġu
EUR 65 biljun fis-sena. Il-BEI laħaq
bosta ftehimiet fl-2015 biex jistabbilixxi
l-ħidma bażika.

15.3 miljun konnessjoni diġitali ġdida jew aġġornata
Telecom Italia EUR 500 miljun ...7 miljun dar
Nord-Pas-de-Calais EUR 147 miljun

Orange Il-Polonja EUR 190 miljun

Lower Saxony EUR 150 miljun

Il-Finlandja u l-Estonja

EUR 150 miljun

Alsace 380 000 konnessjoni

Hessen EUR 150 miljun

Malta Telecom EUR 30 miljun
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L-innovazzjonijiet ma jaqgħux mis-sema.
Xi ħadd irid jippjanahom u jiżviluppahom.
L-istudenti ta' llum ser jiżviluppaw
l-innovazzjonijiet ta' għada. Iżda l-Ewropa
waqgħet lura wara l-Istati Uniti, li tonfoq iddoppju għal kull student fl-edukazzjoni ogħla.
Is-self mill-BEI huwa mmirat biex ireġġa' lura
dik it-tendenza. Fl-2015, għamilna l-akbar
self li qatt sar lil università b'EUR 278 miljun
għall-faċilitajiet tar-riċerka tal-Università ta'
Oxford. Mal-Ewropa kollha 1.45 miljun student
ibbenefika minn self tal-BEI

Jorge Fernández Quesada, student ta' 22 sena minn
Málaga, li jistudja d-disinn u l-intraprenditorija ta'
apparat mediku, kien wieħed mill-ewwel studenti
li rċieva self għall-istudji fil-grad ta' Master taħt
Erasmus+, programm tal-KE mmaniġġjat mill-FEI li joffri
self lil studenti Spanjoli tal-Master's li qed jistudjaw
barra mill-pajjiż u lil Ewropej oħrajn li qed isegwu studji
tal-Master's fi Spanja. Erasmus+ ikopri l-ispejjeż tattagħlim u tal-ħajja, u l-ħlasijiet lura jibdew biss sena
wara t-tlestija tal-lawrea. Jorge ngħata s-self tiegħu
minn MicroBank, il-fergħa soċjali ta' La Caixa, għal
Master's ta' sena f'Imperial College, Londra.
Erasmus+ huwa mbassar li jsellef madwar EUR 3 biljun
lil 200 000 student sal-2020.
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Inkunu Aktar Intelliġenti

FEIS

Janet Thickpenny bl-arloġġ
intelliġenti f'darha f'Wales

L-arloġġi intelliġenti jgħinu lill-konsumaturi jikkontrollaw il-kontijiet tal-enerġija

K

ull meta Janet Thickpenny kienet trid kikkra kafè, kienet
sempliċement tagħfas il-buttuna biex tgħalli l-kitla. Ta'
sikwit kienet issib ruħha tagħmel xi ħaġa oħra, waqt li
l-ilma kien ikun qed jagħli. Meta kienet tiftakar il-kafè, l-ilma
kien ikun laħad bired u kien ikollha terġa' tgħalli l-kitla mill-ġdid.
Waqfet b'din il-ħela minn mindu installat arloġġ
intelliġenti f'darha f'Barry, belt mal-kosta ta' Wales.
L-arloġġ intelliġenti bl-iskrin fid-dar stess issa juriha
l-effett fuq il-kont tagħha. B'hekk hija tkun taf kemm
qed tonfoq billi żżomm għajnejha fuq il-konsum tagħha.
"Tiskanta kemm tuża enerġija l-kitla," hija qalet.

Għexieren ta' miljuni ta' arloġġi intelliġenti qed
jiġu installati mal-Ewropa kollha. Il-gvern Brittaniku
ordna li jkun hemm arloġġ intelliġenti f'kull dar sattmiem tal-2020. It-tnedija fir-Renju Unit ser tfisser
madwar 53 miljun arloġġ ġdid tal-elettriku u l-gass,
b'investiment stmat ta' GBP 10 biljun. L-arloġġi
intelliġenti fil-Gran Brittanja jkejlu kemm qed
tuża elettriku jew gass dak il-ħin stess, li mbagħad
iħeġġek tuża inqas. Dan jgħin lill-konsumaturi li
jixtiequ jnaqqsu l-konsum tal-enerġija tagħhom u
potenzjalment inaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju
wkoll.
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FEIS

Flus intelliġenti
L-arloġġi intelliġenti huma wkoll is-suġġett tal-akbar
self tal-Bank Ewropew tal-Investiment iffirmat taħt ilFond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) issena li għaddiet. Bl-appoġġ tal-FEIS, il-Bank Ewropew
tal-Investiment ser jislef madwar EUR 500 miljun sa
EUR 1.4 biljun għal proġett ta' arloġġi intelliġenti
mmaniġġjat minn Calvin Capital, kumpanija Brittanika
li tiffinanzja u timmaniġġja l-installazzjoni ta' arloġġi
ġodda f'isem il-fornituri tal-enerġija. B'mod ġenerali
l-FEIS għandu l-mira li jiġġenera EUR 315 biljun
f'investiment ġdid fl-UE sal-2018 bi flus inizjali mill-BEI u
l-Kummissjoni Ewropea.

Hija biċċa xogħol kbira,
iżda fl-aħħar mill-aħħar
bil-preżenza tagħna, is-suq
ikun aktar lest għar-riskji u
tiżgura li l-ekonomiji tal-proġett
jakkumulaw.

Meta kumpanija tal-utilitajiet Brittanika tinstalla arloġġ
intelliġenti, il-konsumatur essenzjalment mhux obbligat
li jżomm kont ma' dik il-kumpanija fuq żmien fit-tul.
Meta jrid wara li jiġi installat arloġġ intelliġenti ġdid, ilkonsumatur jista' jiddeċiedi li jagħżel fornitur ieħor talenerġija u l-kumpanija tista' ssib li jkun diffiċli għaliha
tirkupra l-ispiża tal-investiment tagħha fl-arloġġ. Calvin
Capital hija mdorrija li tittratta t-"tidwir" tal-konsumaturi
billi dan il-fenomenu huwa magħruf sew fi ħdan
l-industrija tal-enerġija. Wara kollox, Calvin iffinanzjat
l-akkwist u l-installazzjoni ta' aktar minn sitt miljun
arloġġ – inkluż aktar minn miljun arloġġ intelliġenti – sa
mill-2002. Dan il-ftehim waħdieni tal-FEIS ikopri seba'
miljun arloġġ intelliġenti addizzjonali.
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Il-mudell magħżul mill-kumpanija fil-ftehim tal-BEI
jbiegħed l-impatt tat-tidwir lil hinn mill-fornitur talenerġija. Minflok li l-arloġġ ikun tal-kumpanija tal-utilità
u konsegwentement din ikollha tieħu ħsieb il-qlib talklijenti, l-arloġġ ikun il-proprjetà ta' Calvin. Bl-appoġġ
tal-BEI, il-kumpanija bbażata f'Manchester tipprovdi
soluzzjoni li taħdem irrispettivament mill-fornitur li
jagħżel il-konsumatur.

L-ekonomiji jakkumulaw
Il-BEI ħejja dan is-self taħt l-FEIS biex juri l-appoġġ għallmudell użat minn Calvin. Dak l-appoġġ huwa maħsub
biex jattira investituri oħrajn fis-settur u jikkontribwixxi
għall-immodernizzar tal-infrastruttura tal-industrija talenerġija. Taħt l-FEIS, il-BEI seta' wkoll iżid id-daqs tasself tiegħu lil hinn mill-ammont massimu li kieku kien
jista' jsellef bħala parti minn attivitajiet regolari.
"Hija biċċa xogħol kbira, iżda fl-aħħar mill-aħħar bilpreżenza tagħna, is-suq ikun aktar lest għar-riskji u jiġi
żgurat li l-ekonomiji tal-proġett jakkumulaw," qal Peter
Jacobs, il-kap tal-finanzjament ta' proġetti tal-BEI.

Mudell stabbilit
L-arloġġ intelliġenti ta' Janet Thickpenny ċertament
ħeġġeġ lit-tfal bniet tagħha biex ikunu aktar konxji dwar
l-użu tagħhom tal-enerġija. "Idoqq biex iwissina jekk
qed nużaw aktar enerġija mis-soltu," hija qalet. "Meta
jagħmel dan it-tifla ż-żgħira tmur tiġri mad-dar kollha
taqla' l-affarijiet ipplaggjati."
Hemm ħafna xogħol – u investiment – li għad irid isir
biex jitwettaq il-pjan tal-arloġġi intelliġenti mill-gvern
Brittaniku. Iżda dik hija parti mir-rwol tal-FEIS ukoll – biex
jgħin ikabbar l-impetu għal direzzjonijiet ġodda f'setturi
ekonomiċi strateġiċi.
U miexi sew. Issa li l-BEI għamel dan is-self lil
Calvin u ffirma kuntratti oħrajn biex jiffinanzja
l-installazzjoni ta' 13-il miljun arloġġ intelliġenti
mal-Unjoni Ewropea kollha s-sena li għaddiet, Peter
Jacobs mill-Bank qal li ġie kkuntattjat minn għadd ta'
kumpaniji oħra mir-Renju Unit biex jagħmlu ftehimiet
simili.

INNOVAZZJONI
għall-kompetittività

Innovazzjoni għall-ħajja
Il-Faċilità ta' Finanzjament ta' InnovFin għall-Mard Infettiv
tiffinanzja l-istadji bikrija, riskjużi ta' tilqim, trattamenti
u apparat mediku. L-ewwel self tagħha ta' EUR 10 miljun
ingħata lil Cavidi, ditta bijoteknika Żvediża li qed tiżviluppa apparat li jimmonitorja
pazjenti bl-AIDS fil-każ li jiżviluppaw reżistenza għall-mediċina tagħhom.
L-apparat, li l-kumpanija ssejjaħ Ziva, se jkun fuq is-suq fit-tmiem tal-2016 u
jissejjaħ "monitor ta' piż virali". Mill-35 miljun persuna li tbati bl-HIV mad-dinja
kollha, 34 miljun jgħixu f'pajjiżi fqar mingħajr il-faċilitajiet ta' laboratorji kumplessi
meħtieġa biex jiġu mmonitorjati l-mediċini tal-AIDS. "Sempliċement m'għandhomx
aċċess għad-dijanjostika," qal Andrew Oldfield, direttur ta' Cavidi. Infermiera fi
klinika remota dalwaqt ser tkun tista' tieħu kampjun tad-demm, tgħaddih minn
Ziva u tikseb riżultat. "Bħala kumpanija żgħira b'teknoloġija ġdida, l-appoġġ talBEI kien kruċjali," qal Oldfield. "Issa għandha ċans tajjeb biex indaħħluh fis-suq u
tassew ngħinu lin-nies."
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Nimmiraw fil-kbir għal INTRAPRIŻI
TA' DAQS ŻGĦIR U MEDJU
Il-biċċa l-kbira tal-Ewropej jaħdmu f'kumpaniji ta' daqs żgħir u medju, u għalhekk
l-appoġġ għal dan is-settur huwa għan essenzjali. Iżda kumpaniji żgħar u dawk li
għadhom jibdew jiġġeneraw ukoll ideat innovattivi. Il-kompetittività tal-Ewropa
tiddependi fuq investiment sod f'dan il-qasam.
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Nimmiraw fil-kbir għal
INTRAPRIŻI TA' DAQS ŻGĦIR U MEDJU

Fl-2015, il-BEI
Ipprovda self biex jgħin jinħolqu
u jinżammu 4.1 miljun
impjieg fl-SMEs u l-kumpaniji
b'kapitalizzazzjoni medja
fl-Ewropa.

Fl-2015, il-FEI

Irdoppja l-ftehimiet tal-SMEs
għal 85 tranżazzjoni tal-ekwità
u 119 tranżazzjoni ta' garanziji u
mikro li jiswew EUR 6.96 biljun biex
jimmobilizza EUR 26.89 biljun

Iddedika 29% tal-finanzjament
tiegħu għal negozji ta' daqs
żgħir u medju

Wettaq 25 tranżazzjoni ta' kapital ta'
riskju b'impenn totali ta' EUR 812 miljun li
ser jimmobilizzaw EUR 3.4 biljun

Appoġġja 13% addizzjonali ta'
negozji ta' daqs żgħir u medju

Ikkonkluda ftehimiet ta' garanziji
u mikrofinanzjament li kienu

29% aktar mill-mira
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Garanziji għat-tkabbir
fi Spanja u f'Malta
Il-BEI, l-FEI u l-Kummissjoni Ewropea ffirmaw
ftehimiet ma' Spanja u Malta biex jimmaniġġjaw
programmi li jagħtu spinta lill-kumpaniji ta' daqs
żgħir u medju hemmhekk. Il-FEI ser jiggarantixxi
self lil intermedjarji finanzjarji u jkopri 50%
tat-telf fuq is-self tagħhom lill-SMEs. Għal dan,
l-intermedjarji ser joffru s-self b'rati tal-imgħax
imnaqqsin. Fi Spanja l-programm huwa mistenni
li jiġġenera EUR 3 biljun ta' finanzjament f'16-il
reġjun tal-pajjiż. Il-programm huwa mbassar li
jappoġġja EUR 60 miljun ta' finanzjament għal
kumpaniji ta' daqs żgħir u medju Maltin.

Effiċjenza fl-enerġija għal
negozji żgħar
Kollaborazzjoni ġdida bejn ilBEI u l-Kummissjoni Ewropea,
Finanzjament Privat għallEffiċjenza fl-Enerġija (PF4EE),
tiffinanzja proġetti żgħar ta'
effiċjenza fl-enerġija li huma
mmaniġġjati minn banek
lokali. L-ewwel ftehimiet saru
fir-Repubblika Ċeka, Spanja u
Franza. Il-Bank għandu fil-mira
madwar EUR 250 miljun ta' tislif
tal-PF4EE kull sena, u għandu
l-għan li jilħaq ftehimiet ma' 10
jew 15-il bank.

Il-Ministru Franċiż Ségolène Royal għall-iffirmar
tal-ftehim PF4EE ma' Crédit Coopératif
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Nimmiraw fil-kbir għal
INTRAPRIŻI TA' DAQS ŻGĦIR U MEDJU

Meta x-xmara Renu talimenta t-tributarji
tagħha

FEIS

Din kienet sena
eċċellenti...dan kien
possibbli bl-FEIS.

Sebastian Wilbs
fil-fabbrika tiegħu
ħdejn Düsseldorf

Kif il-pjan ta' investiment kbir tal-Ewropa jilħaq lil kumpaniji żgħar

I

x-xmara Düssel iddur madwar ir-raħal ta' Gruiten. Imbagħad tinqasam f'erba' nixxigħat differenti hekk kif tisserpeġġja lejn ir-Renu. Mappa
ta' dawn il-partijiet milwija finali tax-xmara żgħira
pjuttost qisha dijagramma tas-self li Simone Wilbs
u r-raġel tagħha Sebastian irċevew biex jiffinanzjaw
in-negozju tal-familja fi Gruiten, struttura kkumplikata ta' garanziji u kontrogaranziji. L-istituzzjonijiet
kbar Ewropej u l-banek Ġermaniżi li fl-aħħar millaħħar jappoġġjaw is-self jemmnu li, bħalma x-xmara ż-żgħira talimenta x-xmara l-kbira, intrapriżi żgħar
bħall-fabbrika tal-forom tal-metall ta' Simone u Sebastian iridu jkampaw sabiex l-ekonomija akbar ta'
madwarhom tirnexxi.

Għaldaqstant din id-daqqa t'id li l-familja Wilb irċevew
kienet importanti lil hinn mill-għajxien tal-grupp żgħir
tan-nies li jaħdmu fil-kumpanija tagħhom – għalkemm
huwa ċertament essenzjali f'dak il-każ. "Li kieku ma
kellniex is-self, kieku ma kienx ikollna negozju," qalet
Simone, li taħdem flimkien mar-raġel tagħha, żewġ
impjegati full-time (inkluż ħuha tar-rispett), u tliet impjegati part-time, fejn wieħed minn dawn huwa l-fundatur tan-negozju, missierha.
"Mhux negozju kbir. Huwa negozju tal-familja. Iżda
xorta jrid ikollna flus fl-aħħar tax-xahar biex inħallsu
lill-ħaddiema tagħna, filwaqt li nistennew lill-klijenti
tagħna biex iħallsuna."
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Pass veloċi għall-FEIS
Il-FEI, li għen biex jiffinanzja l-kreditu ta' EUR 30 000
tal-koppja Wilb, jippromwovi l-finanzjament mal-Ewropa kollha għal negozji ta' daqs żgħir u medju. Sa mill2015, COSME, programm li l-FEI jimmaniġġja għallKummissjoni Ewropea, ibbenefika mill-appoġġ tal-FEIS.
Dan jippermetti lil COSME biex jirdoppja l-ammont ta'
self li jiggarantixxi, u jippermetti lill-kontropartijiet talFEI biex isellfu jew jiggarantixxu l-flus b'ħeffa doppja.
Il-porzjon tal-FEIS tal-FEI għandu jimmobilizza
EUR 75 miljun ta' finanzjament għal negozji ta' daqs
żgħir u medju. Ejja ngħidu li r-Renu qed tgħin lil bosta
xmajjar Düssel jalimentawha.
L-għan huwa li l-banek li fil-fatt isellfu lil negozji żgħar
iridu jinkwetaw ħafna inqas dwar ir-riskju tas-self, billi
COSME jittrasferixxi l-biċċa l-kbira ta' dak ir-riskju lill-FEI
bl-appoġġ tal-FEIS. Ovvjament, il-bank għaldaqstant
aktarx li jagħti s-self fil-fatt – u din ħaġa tajba għal
negozji żgħar. "Dan it-tip ta' kreditu għandu rwol importanti essenzjali għal kumpaniji li għadhom fil-fażi
tal-bidu u negozji pjuttost ġodda," qal Lars Testorf,
viċi-president fil-ġestjoni tal-prodotti għal KfW fi Frankfurt. "Mingħajru, ħafna negozji żgħar jingħataw risposta
negattiva mill-bank tagħhom."
Fl-2015, il-FEI ffirma ftehim ma' KfW biex jappoġġjaw
EUR 1 biljun ta' self għal kumpaniji fil-fażi tal-bidu filĠermanja sal-2018. Aktar minn 20 000 kumpanija
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Ġermaniża fil-fażi tal-bidu setgħu jibbenefikaw.
Mingħajr l-FEIS, il-FEI ma kienx ikollu r-riżorsi fil-programm COSME tiegħu biex jagħmel ftehim bħal dan
fl-2015.

Imtlew id-distakki fis-suq
Huwa diffiċli ħafna biex negozji żgħar jiksbu self malEwropa kollha. Il-banek għandhom ħafna flus disponibbli, iżda jipperċepixxu l-kumpaniji aktar żgħar bħala
riskji akbar mill-kumpaniji l-kbar. L-FEIS għandu l-mira
li jassigura li l-banek u l-investituri privati iħossuhom
aktar komdi li jħaddmu flushom. Dan huwa importanti fir-Repubblika Ċeka, fejn il-FEI ffirma ftehim f'Awwissu 2015 biex joffri kontrogaranzija għall-garanziji
mogħtija minn ČMZRB, il-bank tal-iżvilupp tal-istat.
"Hemm biżżejjed likwidità, iżda l-banek jeħtieġu kollateral, u dan huwa nieqes," qal Lubomir Rajdl, deputat
kap eżekuttiv tal-bank ibbażat fi Praga. "Il-programm
tagħna qiegħed tassew jimla d-distakk fis-suq."
Sat-tmiem tal-2015 ČMZRB kien diġà ggarantixxa self
għal 400 negozju żgħir. "Din kienet sena eċċellenti,"
qal Rajdl. "Dan kien possibbli permezz tal-garanzija
COSME appoġġjata mill-FEIS." Fis-sentejn li ġejjin Rajdl
jistenna li l-programm ser jappoġġja EUR 160 miljun ta'
self lil 1 400 negozju żgħir.
Waħda mill-ewwel garanziji ta' ČMZRB kienet fuq self
ta' EUR 92 500 ta' OVEX Plus, kumpanija tal-ġestjoni
tal-iskart f'Ostrava, it-tielet l-akbar belt fir-Repub-

Nimmiraw fil-kbir għal
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FEIS
blika Ċeka. Permezz tas-self u xi ftit mill-flus tagħha
stess, OVEX ser tixtri teknoloġija ġdida li tippermetti
l-ħażna mingħajr trab ta' rmied prodott mill-industriji
tal-enerġija, il-faħam u l-metall f'Moravia u Silesia. Dan
huwa importanti f'reġjun fejn il-kwalità tal-arja hija
affettwata serjament mill-produzzjoni industrijali. "Itteknoloġija tgħin tagħti spinta lill-pożizzjoni tagħna
bis-suq tal-elettriku u l-enerġija b'mod sostenibbli u
effettiv," qal Miroslav Olszovy, direttur eżekuttiv ta'
OVEX. "Hemm ukoll aspetti ambjentali pożittivi tatteknoloġija l-ġdida, li huwa importanti, speċjalment
għar-reġjun tagħna."

inħarreġ persuni mingħajr edukazzjoni," qal Dikov, "u
nagħmilhom speċjalisti."
L-ewwel 104 self ta' Cibank taħt il-garanzija tal-FEIS ammontaw għal EUR 17.7 miljun. Sat-tmiem tal-programm
ta' EUR 100 miljun, l-uffiċjali ta' Cibank qed jistennew
li jappoġġjaw 700 negozju ta' daqs żgħir u medju
fil-Bulgarija.
Sew jekk fuq ir-rivi tar-Renu jew tad-Danubju, l-appoġġ
tal-FEIS għall-programm COSME diġà qed iżżomm lekonomija tal-Ewropa għaddejja.

...u d-Danubju wkoll
Dan is-self żgħir jestendi l-firxa tal-FEIS f'kull rokna talEwropa. Fuq ix-xatt Bulgaru tad-Danubju, George Dikov jmexxi fabbrika li tagħmel scaffolding u tagħmir
tal-kostruzzjoni. Irċieva self ta' EUR 34 000 minn Cibank
f'Sofia, għall-akkwist ta' magna tal-ħsad użata millĠermanja. "Fil-Bulgarija tajjeb ikollok aktar minn sors ta'
dħul wieħed," qal Dikov, li jimpjega 45 persuna fil-fabbrika tiegħu u ħamsa oħrajn fuq plott ta' 100 ettaru ta'
art agrikola. "Jekk l-affarijiet ma jkunux sejrin sew b'negozju wieħed, l-ieħor jappoġġjah sakemm l-affarijiet
imorru għall-aħjar."

Li kieku ma
kellniex is-self,
kieku m'għandniex
negozju.

Id-ditta ta' Dikov tinsab f'Oryahovo, belt ta' 5 000 persuna fejn ir-rata tal-qgħad hija ogħla mill-medja Bulgara u l-pagi huma n-nofs tal-medja nazzjonali. Hija
żona b'relattivament ftit ħaddiema mħarrġa sew. "Jien
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Sejbien

ta' rifuġju finanzjarju
Għal rifuġjati, self ta' mikrofinanzjament ta' sikwit huwa l-uniku mod biex jiksbu
finanzjament

B

ħala student tal-inġinerija fl-Iraq, Said al-Obaidi
żviluppa mod biex jibgħat messaġġi kkodifikati bejn l-avversarji tar-reġim ta' Saddam Hussein.
Meta l-grupp klandestin ġie skopert fl-1992, xi wħud
mill-kospiraturi ta' al-Obaidi nqatlu, waqt li xi wħud
intefgħu l-ħabs għall-għomorhom. Saddam tefa' lil alObaidi fil-Ħabs malfamat ta' Abu Ghraib għal erba' snin.
Wara li tneħħa d-dittatur, al-Obaidi ħarab mill-vjolenza
partiġġjana ta' pajjiżu.

Wasal il-Belġju bħala refuġjat fejn iddeċieda li jiftaħ
negozju jsewwi l-laptops. Il-banek irrifjutaw li jagħtuh
is-somma ta' EUR 3 000 li kellu bżonn biex jikri ħanut.
Għalhekk mar għand microStart, kumpanija minn
Brussell li tipprovdi self għan-negozji li jibdew minn
EUR 500. Bis-saħħa ta' bosta selfiet ta' microStart u
x-xogħol bla heda ta' al-Obaidi, il-ħanut tiegħu f'Boulevard Anspach f'Brussell ċentrali huwa suċċess. "microStart huma nies twajbin ħafna. Ħassejt li kienu ħbiebi,
anke qabel ma tawni s-self."
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Ir-rifuġjati bħal al-Obaidi għandhom ftit għażliet ta' finanzjament meta jistabbilixxu ruħhom f'pajjiż ġdid.
Anke migranti fi ħdan l-UE qegħdin dejjem aktar jiġu
miċħuda mill-proċeduri ta' self awtomatiċi tal-banek
minħabba li m'għandhomx dejta ta' sfond. Għalhekk ilFEI estenda l-programm ta' mikrofinanzjament tiegħu
fl-2015, fejn iffirma flimkien ma' sitt selliefa ta' mikrofinanzjament mill-Ewropa kollha biex jipprovdi garanziji
li ser jeħilsu self li jiswa EUR 237 miljun lil 20 000 negozju żgħir. Minħabba l-ħafna rifuġjati li ġejjin mil-Lvant
Nofsani u movimenti kbar ta' ħaddiema jfittxu dħul
stabbli fi ħdan l-UE, dan is-self huwa aktar u aktar importanti għall-futur ekonomiku tal-kontinent. Diġà sselliefa tal-mikrofinanzjament jirrapportaw li madwar
70% tal-klijenti tagħhom twieldu barra mill-pajjiż.

Siguri mill-użura
"Ħafna min-nies li jiksbu status ta' rifuġjat issa ser
jitniżżlu fir-reġistri ta' kumpaniji ta' mikrofinanzja-
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Ħassejt li kienu ħbiebi,
anke qabel ma tawni s-self.

ment," qal Faisal Rahman, fundatur ta' Fair Finance,
kumpanija tal-finanzjament soċjali ta' Londra li hija
appoġġjata minn garanzija tal-FEI. "Ħafna mill-kumplament ser jaħdmu għal kumpaniji żgħar li jirċievu self
ta' mikrofinanzjament." Fair Finance u selliefa soċjali
oħrajn għandhom il-mira li jsalvaw negozji żgħar millqabda ta' mutwanti b'rati għolja. Id-distakk bejn il-flus
li jeħtieġu negozji żgħar u l-ammont li l-banek ser jisilfuhom jammonta għal GBP 2 biljun fis-sena.

mar mir-Russja, għall-Ukrajna, u għall-Awstrija, qabel
ma wasal l-Italja. Wara li ġie miċħud mill-banek lokali
u kien qiegħed bla xogħol għal sena f'Firenze, fl-aħħar
sab PerMicro, kumpanija tal-mikrokreditu li topera
madwar l-Italja. Babayan ingħata self ta' EUR 25 000, li
uża biex jiftaħ ristorant li jservi ikel tradizzjonali Armen.
"Kien iċ-ċans tiegħi biex niftaħ rokna żgħira tal-Armenja fl-Italja u nħossni qisni f'dari," huwa qal. "Ma kelli
ebda għażla oħra. Ma kelli ebda Pjan B."

Il-mikrokrediti jipprovdu l-unika tama reali għal bosta rifuġjati. Nieħdu pereżempju l-każ ta' Vardan Babayan, li rnexxielu jdaħħal l-ikel Armen f'post fejn ma
tiċċajatalhomx mal-ikel – il-belt Toskana ta' Firenze.
Ħarab mill-Armenja matul perjodu ta' ġlied intern, u

Sejbien ta' aċċettazzjoni
Dawk li jaħarbu minn kunflitt politiku mhux dejjem
ifittxu selfiet żgħar. Almi, kumpanija Żvediża tal-gvern
li tiffinanzja negozji żgħar, sellfet EUR 1.5 miljun lil
żewġt aħwa mill-Pakistan li żviluppaw teknoloġija
biex jagħmlu twavel minn fosdqiet tar-ross. Nasir Gill
kien diġà stabbilixxa ruħu fl-Ewropa biex jaħdem fuq
in-naħa tal-esportazzjoni tal-kumpanija tal-aħwa,
Green Plank, meta l-vjolenza politika xterdet fil-Pakistan fl-2009. Ħuh Jamshaid, li baqa' f'Lahore biex
imexxi l-manifattura tal-kumpanija, kien qiegħed dejjem aktar frustrat bil-korruzzjoni, partikolarment minn
uffiċjali tal-kumpanija lokali tal-elettriku li kienu dejjem
jagħfsuh għal tixħim bit-theddida li jaqtgħu l-provvista
tal-fabbrika. L-aħħar taqbida seħħet meta, bi ftit li xejn
liġi u ordni, Jamshaid ġarrab hold-up minn ħallelin taħt
theddida ta' armi. "Kien ħmar il-lejl hemmhekk, " qal
Nasir, li issa jgħix f'Malmö. "Hawn niġu aċċettati bħala
persuni u bħal intraprendituri. Hemmhekk, ma konniex
aċċettati affattu."
"Aċċettati" hija l-kelma t-tajba. Fl-2015 l-aħwa Gill, li
għandhom permessi ta' residenza Żvediża, irċevew ilpremju għall-Bennej Ġdid tas-Sena mill-aqwa simbolu
tal-istabbiliment Żvediż, ir-Re Carl XVI Gustaf.
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INFRASTRUTTURA għal Ewropa
kkollegata
Il-kummerċ huwa globali. In-negozji tal-Ewropa għandhom ikunu kkollegati – ma'
xulxin u mal-bqija tad-dinja – jekk iridu jikkompetu. Il-BEI jiffinanzja t-teknoloġija li
tgħin lill-bliet tagħna jaħdmu aħjar u tgħaqqadhom ma' kollegamenti tat-trasport
moderni. Iżda s-suċċess ekonomiku jiddependi wkoll fuq saħħa tajba. Nappoġġjaw
l-infrastruttura tal-kura tas-saħħa li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja għall-Ewropej kollha.

Bi proġetti fi
29

Enerġija kompetittiva u
affidabbli

33

Tiġdid urban u
riġenerazzjoni
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EUR

51

26

19

.1bn

Trasport strateġiku

għall-Infrastruttura

INFRASTRUTTURA
għal Ewropa kkollegata

Kapaċità ta' ġenerazzjoni tal-elettriku

2 828 MW
94% ta' enerġija rinnovabbli

30 904 km ta' linji tal-elettriku

20.8 miljun ibbenefikaw minn
ilma tajjeb għax-xorb

19.9 miljun ibbenefikaw minn
servizzi tas-sanità mtejba

mibnija jew aġġornati

Riskju mnaqqas ta' għargħar għal

2.5 miljun

Proġetti ffinanzjati mill-BEI pprovdew
l-elettriku għal 2.34 miljun dar

3.17-il miljun ibbenefikaw minn
infrastruttura urbana ġdida jew
aġġornata

380 miljun passiġġier
addizzjonali ttrasportat

185 312 unità domestika
soċjali jew affordabbli mibnija
jew rinnovati

Servizzi tas-saħħa mtejba għal

9.8 miljun
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Għaddejjin mill-Italja
Il-finanzjament ta' EUR 300 miljun tal-BEI għal ferroviji ġodda biex joperaw f'Lazio, Toscana, Veneto,
Piemonte u Liguria huwa eżempju tajjeb ta' kif l-FEIS jippermetti lill-Bank jissiġilla l-approvazzjoni għal
kumpanija għal investituri privati. Il-flejjes ser jintużaw mill-BEI biex jixtri bonds maħruġa mill-Ferrovie
dello Stato, il-kumpanija Taljana tal-ferroviji statali. Ferrovie dello Stato ser jgħaddu d-dħul tal-bejgħ
lis-sussidjarja tagħha Trenitalia, li attwalment ser tixtri l-ferroviji. L-investituri kellhom bżonn sinjal
ċar ta' appoġġ għad-dejn ta' Ferrovie dello Stato, billi huwa possibbli li l-kumpanija tista' dalwaqt tiġi
parzjalment privatizzata. Is-self tal-FEIS wera li l-kumpanija ser ikollha l-appoġġ tal-BEI matul dan ilperjodu ta' tranżizzjoni potenzjali – deċiżjoni li ntlaqgħet tajjeb mis-suq u Trenitalia setgħet tipproċedi
bl-aġġornament tal-vetturi ferrovjarji.
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għal Ewropa kkollegata

Immorru taħt l-art
Bit-temperaturi tax-xitwa jinżlu għal 25 grad Celsius taħt
iż-żero, il-belt Finlandiża ta' Espoo tirreklama lilha nnifisha
bħala post mill-aqwa għal snowshoe hiking fil-park nazzjonali fil-qrib, żjarat fil-ġnien tas-silġ lokali, u rikbiet bis-slitta
fil-foresta miġbuda minn tim ta' huskies. Madankollu, dan
il-post xitwi meraviljuż għandu l-iżvantaġġi tiegħu għattrattament tal-ilma tad-drenaġġ – l-aktar minħabba l-fatt
li l-ħama u t-tagħmir użat biex jittrattah jiffrizaw u jrid
jissaħħnu bi spiża konsiderevoli.
Dik il-problema qed tiġi megħluba bi proġett ta'
EUR 371 miljun iffinanzjat b'EUR 200 miljun mill-BEI biex
jinbena impjant għat-trattament tal-ilma tad-drenaġġ filblat taħt Blominmäki, fil-punent ta' Espoo. "Fil-blat it-temperatura hija pjaċevoli ħafna," qal Jukka Piekkari, direttur
tal-Awtorità tas-Servizzi Ambjentali tar-Reġjun ta' Ħelsinki,
li qed tibni l-impjant tat-trattament. "Huwa tassew maġiku
hawn."

Il-faċilità ta' Blominmäki ser tissostwixxi impjant estern
mibni fl-1963, u ser tirdoppja l-kapaċità tagħha li tittratta l-ilma tad-drenaġġ ta' 550 000 ruħ. Għalkemm parti mill-faċilità ser tkun fuq l-art – prinċipalment għallamministrazzjoni u l-ħażna ta' bijogass – it-trattament
tal-ilma kollu ser isir fil-blat. Dan jippermetti wkoll li foresta
fuq is-sit tiġi ppreżervata, abitat għall-iskoljattlu Siberjan li
jtir li huwa ħlejqa vulnerabbli.
Mill-ħama tal-ilma, l-impjant tat-trattament il-ġdid ser jirkupra wkoll
3 00 tunnellata fis-sena ta' fosfru għal fertilizzanti
3 00 tunnellata oħra fis-sena ta'
nitroġenu għal fertilizzanti
m
 etanu biex jiġġenera biżżejjed
elettriku għal 20 000 dar
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Mhux il-Port ta' Amsterdam ta'
Jacques Brel
Meta Jacques Brel kiteb il-ballata tiegħu
dwar baħrin ta' Amsterdam, il-vapuri kienu
jidħlu fil-port permezz tal-magħluq ta'
Noordersluis, mibni fl-1929. Għadhom
jagħmlu dan, iżda ser jibdew jgħaddu minn
magħluq ġdid u ferm akbar. Il-finanzjament
tal-BEI ta' EUR 165 miljun għall-magħluq
tal-baħar f'IJmuiden ser jagħti aċċess għallPort ta' Amsterdam, ir-raba' l-aktar bieżel flEwropa, u l-Kanal tal-Baħar tat-Tramuntana
permezz tal-akbar magħluq fid-dinja –
500 metru twil, 70 metru wiesa' u 18-il
metru fond.

Affidabbiltà fl-enerġija għall-pajjiżi Baltiċi
Il-pipeline tal-gass twil 110 km ta' Amber Grid, iffinanzjat b'EUR 28 miljun millBEI, jikkollega l-port Litwen ta' Klaipėda man-netwerk tal-gass prinċipali talpajjiż. Il-gass likwidu naturali ser jiġi pprovdut bil-vapur permezz tal-pipeline
lill-kumplament tal-Litwanja, kif ukoll lil-Latvja u l-Estonja. Għal pajjiżi li issa
jiddependu fuq il-provvisti tal-gass Russi, dan huwa pass importanti lejn
l-affidabbiltà fl-enerġija.
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INFRASTRUTTURA
għal Ewropa kkollegata

Fejn il-ħtieġa hija akuta

FEIS

Kif il-programm tal-UE mfassal biex jagħti spinta lill-ekonomija tal-Ewropa qed
jiffinanzja l-akbar sptar tal-emerġenza fil-Gran Brittanja

L

i kieku tkun f'Birmingham meta tibda tħoss tnemnim fuq naħa waħda ta' ġismek, ikollok problemi biex titkellem, u tara mċajpar, forsi tmur f'City
Hospital. It-tim mediku tal-emerġenza hemmhekk jindunaw li jkun qed jagħtik attakk ta' puplesija u jistabbilizzawk. Iżda għal trattament speċjalizzat, jeħtieġ
tagħmel vjaġġ ta' għaxar minuti bl-ambulanza għallunità għall-attakki tal-puplesija f'Sandwell Hospital
f'West Bromwich, xi tmien kilometri 'l-bogħod. Dak
huwa ħin kruċjali mitluf għal pazjent b'kundizzjoni
akuta.
It-Trust li topera ż-żewġ sptarijiet għandha l-għan li
ssolvi l-problema tas-servizzi tal-emerġenza maqsuma tagħha billi tibni l-Midland Metropolitan Hospital li
jiswa GBP 350 miljun li jinsab nofs triq bejn il-faċilitajiet

“Aċċess aktar veloċi għall-kura tal-emerġenza korretta jfisser li l-pazjenti jirkupraw aktar malajr u b'mod
aktar sħiħ," qal Dr Roger Stedman, id-direttur mediku
ta' Sandwell and West Birmingham NHS Trust. "Forsi
nistgħu wkoll insalvaw il-ħajjiet billi nnaqqsu l-kumplikazzjonijiet li kultant jiġu assoċjati ma' trattament
fit-tul."

FEIS għall-Emerġenza
Il-Midland Metropolitan b'669 sodda ser ikollu l-akbar faċilità tal-Emerġenza fil-Gran Brittanja u ser ikun
biss it-tieni sptar fir-Renju Unit li jispeċjalizza fit-trattament ta' mard akut. Il-Bank Ewropew tal-Investiment
qed jiffinanzja GBP 120 miljun tal-ispiża totali taħt ilFond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS),

eżistenti. L-isptar il-ġdid ser jiffoka fuq każijiet akuti, sabiex kulħadd fiż-żona jkun jaf fejn għandu jmur
meta jġarrab marda serja f'daqqa waħda, u meta jasal
jingħata aċċess immedjat għal firxa sħiħa ta' speċjalisti
mediċi. Dan ser ikollu impatt reali fuq is-saħħa – u kultant fuq is-sopravivenza – ta' 550 000 resident taż-żona
li jaqdi.
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FEIS

programm appoġġjat minn garanzija ta' EUR 16il biljun mill-Kummissjoni Ewropea u EUR 5 biljun millfondi tal-Bank stess.
Għan ewlieni tal-FEIS huwa li jappoġġja proġetti li inkella setgħu kellhom problemi biex jiksbu finanzjament kompetittiv minn investituri privati. Dan normalment minħabba xi riskju li jiskoraġġixxi l-investiment
privat jew li jagħmel il-proġetti inqas affordabbli.

Riskju aċċettat
Fil-każ ta' Midland Metropolitan, ir-riskju kien marbut
mal-kuntratt tat-Trust mal-kumpanija operata privatament u li hija kważi kompletament proprjetà privata
ddedikata biex tissorvelja l-kostruzzjoni u l-manutenzjoni tal-isptar il-ġdid għal 30 sena.
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Il-gvern tar-Renju Unit kien biddel il-kuntratt ġenerali
tiegħu biex jimponi rekwiżiti tal-prestazzjoni pjuttost
aktar stretti fuq dan it-tip ta' kumpanija, għalkemm listruttura tal-operazzjoni hija waħda użata komunement fl-hekk imsejħa sħubiji pubbliċi u privati. Billi lMidland Metropolitan kien l-ewwel sptar ewlieni li ġie
ffinanzjat taħt dawn ir-rekwiżiti l-ġodda, il-kuntratt
seta' jitqies bħala aktar riskjuż minn proġetti komparabbli preċedenti. L-investituri privati setgħu kienu
beżgħana li, kieku l-kumpanija tal-proġett ma tirrendix sew, il-kuntratt tagħha seta' jiġi faċilment mitmum
mill-NHS Trust. Minħabba dan, għaldaqstant, seta' jkun
aktar diffiċli għall-investituri biex jirkupraw flushom.
Dan huwa eżattament it-tip ta' "distakk fis-suq" li l-FEIS
tfassal biex jimla meta ġie stabbilit fl-2015. Għalhekk ilMidland Metropolitan kien wieħed mill-ewwel proġetti
tal-FEIS tal-BEI.

INFRASTRUTTURA
għal Ewropa kkollegata

FEIS
"Is suq kien għadu ma ddeċidiex x'jaħseb dwar ir-riskji fil-kuntratt il-ġdid," qal Peter Jacobs, kap tat-taqsima tal-finanzjament tal-proġetti tal-BEI. "Għalina, dan
huwa riskju aċċettabbli, b'mod partikolari billi l-proġett
ifisser ukoll ir-riġenerazzjoni ta' sit industrijali qadim."

Minn viti u skorfini għal rekords
elettroniċi
Midland Metropolitan ser jinbena fi Smethwick, filpunent ta' Birmingham ċentrali, fuq sit li l-ewwel kien
intuża għall-manifattura ta' viti u skorfini madwar issnin tal-1840 u, aktar riċentement, bħala fabbrika talkarozzi. Meta jitlesta f'Ottubru 2018, ser jinkludi disa'
swali tal-operazzjonijiet, unità kbira tal-kura intensiva,
u unità tal-maternità b'żewġ swali tal-operazzjonijiet
speċjalizzati.
L-isptar il-ġdid ser jinkorpora bosta karatteristiki innovattivi ladarba jibda jopera:
m
 hux ser jintużaw karti, għalhekk il-persunal kollu jingħata aċċess sħiħ, immedjat għar-rekords
elettroniċi tal-pazjent għal kull wieħed mill-400 000
ruħ li huwa mistenni li jittratta kull sena
"kliniki urġenti" ser jipproċessaw pazjenti ġodda,
billi jibagħtuhom malajr għand tabib anzjan sabiex
b'hekk ikunu jistgħu jintbagħtu mill-isptar ħafna
persuni li kieku kien ikollhom idumu hemm iżjed.

Pubbliku u privat
B'self tal-FEIS għal EUR 70 miljun,
il-BEI qed jappoġġja soluzzjoni
innovattiva tal-Irlanda biex jinbnew
14-il ċentru tal-kura primarja madwar
il-pajjiż bħala sħubija pubblika u
privata. L-idea: biex jiġu modernizzati
s-servizzi mediċi u tiġi pprovduta firxa
wiesgħa minnhom fuq sit wieħed.

“Ser nimmiraw li nevalwaw, ninvestigaw u nittrattaw
il-pazjenti tagħna malajr sabiex ma jkollhomx bżonn
joqogħdu l-isptar aktar milli meħtieġ,” qal Dr Matthew Lewis, id-direttur tat-Trust għall-kura medika u ta'
emerġenza. "Ċertament ser nipprovdu kura aħjar f'dan
l-ambjent il-ġdid."
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Il-KLIMA u l-AMBJENT
għall-ġejjieni ta' kulħadd
Nappoġġjaw proġetti li jippromwovu arja nadifa, bijodiversità, u trasport sostenibbli,
sabiex inħarsu l-ambjent li ser jgħixu fih it-tfal tagħna, anke waqt li nkunu innovattivi
sabiex il-ġejjieni tagħhom ikun aktar għani.
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Bi proġetti fi

għall-Ambjent

2015

Ħarsien
tal-ambjent

Trasport
Enerġija rinnovabbli u
sostenibbli effiċjenza fl-enerġija

Il-KLIMA u l-AMBJENT
għall-ġejjieni ta' kulħadd

Effiċjenza fl-enerġija

EUR 3.6 biljun

Trasport b'użu aktar
baxx tal-karbonju u li ma
jagħmilx ħsara lill-klima

EUR 10.3 biljun

Enerġija
rinnovabbli

EUR
3.3 miljun

Riċerka, żvilupp u
innovazzjoni

EUR 1.6 biljun
Afforestazzjoni, skart,
ilma tad-drenaġġ u
setturi oħrajn

EUR 1 biljun
Adattament għall-bidla
fil-klima

EUR 0.9 biljun

Il-Bank jagħmel impenn għal
self ta' azzjoni għall-klima li
jammonta għal tal-anqas 25%
tat-tislif totali, fl-oqsma talpolitika pubblika kollha tiegħu
Fl-2015 il-BEI ffinanzja EUR 20.7 biljun
tal-azzjoni għall-klima
Dan ifisser 27% tal-finanzjament totali …
30% tat-tislif totali barra mill-UE…
31% tat-tislif fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw
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FEIS

Ingranaġġ baxx jattira investiment għoli
Kif Copenhagen Infrastructure II jattira fondi tal-pensjoni f'investimenti għal
enerġija rinnovabbli

M

hux faċli tqiegħed 67 turbina tar-riħ, kull
waħda minnhom 90 metru għolja, fil-Baħar
tat-Tramuntana mqalleb. U lanqas mhu faċli li
tibdel injam mormi f'elettriku. Iżda pprova iġbor biljuni
ta' euro biex tagħmel dawn l-affarijiet minn investituri li
normalment ma jeħdux riskji kbar. Dan tassew jeħtieġ
ftit tal-ħsieb innovattiv.
Dik kienet l-isfida li affaċċjaw Copenhagen Infrastructure
Partners, maniġer ta' fond Daniż għal infrastruttura talenerġija rinnovabbli, meta ġabar flimkien it-tielet fond
ta' investiment ewlieni tiegħu. Permezz tal-ippjanar ta'
investimenti b'livelli ta' ingranaġġ konsiderevolment
aktar baxxi minn fondi simili, il-kumpanija ġabret
madwar EUR 2 biljun, l-aktar minn fondi tal-pensjoni
u investituri oħrajn tipikament konservattivi. Mingħajr
l-istruttura intelliġenti li l-maniġers sabu għall-fond, ilbiċċa l-kbira tal-investituri istituzzjonali probabbilment
ma kinux jinvestu flushom f'teknoloġiji tal-enerġija
ġodda li normalment jitqiesu li huma investimenti
relattivament riskjużi. "Xtaqna nagħmlu dawn it-tipi
ta' investimenti attraenti u aċċessibbli għal investituri
istituzzjonali," qalet Stephanie Bendorff Røpcke, viċipresident ta' Copenhagen Infrastructure Partners.
Dan wassal għal Copenhagen Infrastructure II, li
beda f'Settembru 2014 bi flus minn tmien investituri
istituzzjonali Daniżi. Sa meta lesta l-ġbir tal-fondi f'Lulju
2015, kellu 19-il investitur, inkluż il-BEI, li s-sehem tiegħu
kien l-ewwel parteċipazzjoni ta' ekwità magħmula
permezz tal-FEIS.

Il-ħtiġijiet tal-investituri u r-rwol
tal-FEIS
Għan ewlieni tal-FEIS huwa li jattira investituri privati
f'oqsma li tipikament jibżgħu jidħlu għalihom. Dan
jissodisfa ħtieġa importanti għall-investituri, kif ukoll
għan ta' politika għall-FEIS. "Investituri istituzzjonali
għandhom ħafna flus u jeħtieġu li jinvestuhom, billi
bħalissa hawn rati tal-imgħax baxxi ħafna u jeħtieġu
dħul ogħla," qalet Barbara Boos, kap konġunt tal-fondi
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ta' ekwità tat-taqsima tal-ambjent u l-bidla fil-klima talBEI. Investituri istituzzjonali ta' sikwit huwa beżgħana
minn teknoloġiji li relattivament mhumiex ippruvati.
Ifitxxu investimenti li jistgħu jiddependu fuqhom billi
jridu jipproteġu l-flus tal-pensjoni tan-nies. L-istruttura
ta' Copenhagen Infrastructure II "tmexxi l-likwidità
tagħhom lejn investimenti li ġeneralment huma ma
jiffinanzjawx," qalet Boos.
PensionDanmark, investitur importanti ta' Copenhagen
Infrastructure II, huwa sostenitur ewlieni ta' appoġġ ta'
investitur addizzjonali għal finanzjament b'użu baxx
tal-karbonju. Influwenza t-tfassil tal-fond sabiex ikun
attraenti għall-istituzzjonijiet. "Dawn ir-riżultati kienu
r-raġuni għaliex xtaqna nappoġġjawh b'investiment
tal-FEIS," qalet Boos. Permezz tal-FEIS, il-BEI jkun
jista' jagħmel investimenti li kieku ma kienx jagħmel
qabel. Copenhagen Infrastructure II hija tajba għal
dan. L-investimenti tal-ekwità preċedenti tal-BEI kienu
iżgħar, normalment mhux aktar minn EUR 50 miljun.
Permezz tal-FEIS, il-BEI seta' jżid il-parteċipazzjoni tiegħu
f'Copenhagen Infrastructure II għal EUR 75 miljun.

Turbini lesti biex jiġu mmuntati filbaħar għall-park eoliku ta' Veja Mate

Il-KLIMA u l-AMBJENT
għall-ġejjieni ta' kulħadd

FEIS

L-istruttura ta'
Copenhagen
Infrastructure II
tmexxi l-likwidità [talinvestituri istituzzjonali]
lejn investimenti li
ġeneralment huma ma
jiffinanzjawx.

Jekk trid tqiegħed turbini ta' 90 metru f'ilma fond,
ikollok bżonn wieħed minn dawn

Kif ingranaġġ baxx idaħħal
flejjes kbar
Waħda mill-attrazzjonijiet ewlenin għal investituri
istituzzjonali f'Copenhagen Infrastructure II hija
l-fatt li jippjana li jagħmel investimenti b'ingranaġġ
baxx. Copenhagen Infrastructure II tipikament
jiffinanzja s-sehem tiegħu ta' proġett ma' ekwità
ppreferuta, jew kombinazzjoni ta' ekwità u dejn.
Għaldaqstant il-livell ta' ingranaġġ huwa ferm inqas
minn fondi infrastrutturali simili u jnaqqas ir-riskju
għal Copenhagen Infrastructure II sabiex investituri
istituzzjonali relattivament konservattivi jistgħu
jipparteċipaw. "Għat-tip ta' investituri li għandna, ilfond huwa aktar alternattiva għal bond, pjuttost milli
investiment tal-ekwità privat b'ingranaġġ għoli," qal
Bendorff Røpcke ta' Copenhagen.

Copenhagen Infrastructure II diġà għamel impenn jew
riserva ta' madwar EUR 1 biljun tal-fondi totali tiegħu
għal investimenti speċifiċi. Dawn l-ewwel investimenti
huma f'teknoloġiji aktar ġodda li normalment
investituri istituzzjonali tradizzjonali ma jidħlux
għalihom, inkluż impjant tal-enerġija tal-bijomassa firRenju Unit, proġett ta' park eoliku offshore Ġermaniż, u
park eoliku barra mill-kosta Skoċċiża.
It-total tal-fond ta' EUR 2 biljun huwa mistenni li jiġi
impenjat għal investimenti sa nofs l-2017. Il-maniġers ta'
Copenhagen Infrastructure II qed jippjanaw li jżommu
l-investimenti tagħhom għal tal-anqas 20 sena u dan ser
jappoġġja dawn il-proġetti innovattivi fuq żmien fit-tul.
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Unikament ekoloġiku
Kif fond innovattiv jattira investiment privat għal proġetti għall-klima u l-iżvilupp

F

tit snin ilu, Alastair Vere Nicoll mexa tul l-Antartiku,
biex joħloq mill-ġdid l-avventura tal-pijunier esploratur polari Roald Amundsen. Issa jinsab f'punt
li huwa konsiderevolment aktar jaħraq minn dawn lartijiet kollha silġ tan-nofsinhar, u jifforma parti minn
proġett li huwa innovattiv bħall-vjaġġ tal-esploratur
kbir Norveġiż lejn il-Pol tan-Nofsinhar. Taħt saqajh, 250
km fin-nofsinhar ta' Addis Ababa, hemm il-kaldera vulkanika ta' Corbetti, parti mill-Fissura Etjopika. Minħabba
koinċidenza tal-karatteristiki ġeoloġiċi, l-ilma jmur minn
fissuri taħt l-art fid-dinja fejn, imsaħħan mill-attività vulkanika ta' madwaru, l-ilma jsir fwar b'mod naturali. Vere
Nicoll u l-kollegi tiegħu għandhom il-mira li jaħżnu
l-enerġija ta' dak il-fwar biex joħolqu l-elettriku. "Huwa
impjant ta' produzzjoni ta' enerġija bil-faħam mingħajr
il-faħam," huwa qal.
Fit-trabijiet ta' fuq il-kaldera, Berkeley Energy, il-kumpanija tal-investiment f'enerġija rinnovabbli li Vere Nicoll
waqqaf b'mod konġunt, qed tibni l-ewwel proġett ta'
enerġija indipendenti fl-Etjopja. L-istadju pilota ser jitlesta fis-sentejn li ġejjin. Fi żmien tmien snin, Vere Nicoll
qed jistenna li l-impjant Corbetti jkollu kapaċità ta' 500
megawatt. Dan huwa madwar kwart tal-użu tal-elettriku totali tal-pajjiż u provvista biżżejjed għal għaxar
miljun Etjopjan. "Għamilna ftehimiet innovattivi f'bosta swieq emerġenti, iżda dan huwa l-aktar proġett sinifikanti li kull wieħed minna ser ikun qatt ħadem fuqu,"
huwa jgħid. "Tassew, tul il-karrieri sħaħ tagħna."
Il-proġett tal-ogħla teknoloġija ta' Vere Nicoll huwa tipiku tal-ħidma ta' wieħed mill-investituri ewlenin tiegħu,
il-Fond Globali għall-Effiċjenza Enerġetika u l-Enerġija
Rinnovabbli (GEEREF). Il-fond beda b'ammont kbir ta'
flejjes pubbliċi – EUR 112-il miljun min-Norveġja, ilĠermanja u l-UE – li ntuża biex jattira EUR 110 miljun
minn investituri privati. GEEREF lesta l-ġbir ta' fondi
tiegħu fir-Rebbiegħa 2015 u diġà jikkalkula li għal kull
EUR 1 li jiddepożita fi proġett, fl-aħħar mill-aħħar jiġu
investiti EUR 50 oħra.
Bl-użu ta' fondi pubbliċi biex l-investituri privati
jingħataw protezzjoni kontra r-riskju, GEEREF bena
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portafoll uniku ta' investimenti tal-enerġija rinnovabbli
f'pajjiżi li qed jiżviluppaw. F'kamra waħda mimlija attività f'rokna arjuża tal-kwartieri ġenerali tal-BEI fil-Lussemburgu, il-kap ta' GEEREF Cyrille Arnould jippresjedi fuq
tim li investa f'aktar minn 50 proġett separat immexxija
minn maniġers prinċipjanti f'pajjiżi li qed jiżviluppaw.
"Qegħdin nagħtu prova li jistgħu jsiru proġetti soċjali
b'mentalità ta' qligħ," huwa jgħid.

L-appoġġ għall-enerġija
rinnovabbli mingħajr riskju
esaġerat
Il-punt essenzjali tal-istruttura ta' GEEREF hija dik
l-imsejħa "parti tal-ewwel telf". Dan ifisser li l-flejjes
pubbliċi fil-fond jintużaw bħala lqugħ biex jiġu protetti
l-investituri privati. Jekk il-fond iġarrab telf, dan l-ewwel
joħroġ mill-flejjes pubbliċi. Għaldaqstant l-investituri privati jkunu aktar siguri u jinkoraġġihom jinvestu f'fond
li inkella jista' jidher bħala riskjuż wisq. Garrie Lette, li
jmexxi portafoll ta' fond tal-pensjoni ta' EUR 4.5 biljun
f'Melbourne, l-Awstralja, investa EUR 42 miljun f'GEEREF. "Għandna ma lgħabniex id-dar fuq dan," qal Lette,
uffiċjal ewlieni ta' investiment ta' Catholic Super. "Iżda
xorta huwa investiment sinifikanti għalina."
Lette jagħraf li l-enerġija rinnovabbli f'pajjiż li qed
jiżviluppa ma' maniġers prinċipjanti "ma tissodisfax irrekwiżiti kollha tagħna." Kienet l-istruttura ta' GEEREF li
attiratu. "Aħna mmexxija mir-riskju u d-dħul. Il-preżenza
tal-kapital tal-ewwel telf kienet kruċjali fid-deċiżjoni
tagħna biex inkunu involuti." Il-fond ibassar dħul ta' aktar
minn 20%.

Il-bini ta' proġetti mix-xejn
Għalkemm GEEREF għandu firxa ġeografika wiesgħa,
Arnould jara l-aħjar opportunitajiet għat-tkabbir fis-settur tal-enerġija rinnovabbli fl-Afrika. Hawnhekk jaqbel
ma' Anders Hauch, direttur tal-investiment ta' Frontier
Investment Management. Id-Daniż ta' 44 sena u l-kollegi
tiegħu ta' Frontier qed jappoġġjaw proġett idroelettriku

Il-KLIMA u l-AMBJENT
għall-ġejjieni ta' kulħadd

Qegħdin nagħtu prova li jistgħu
jsiru proġetti soċjali b'mentalità
ta' qligħ.

ta' USD 45 miljun fuq ix-Xmara Siti fiż-żona remota talMuntanja Elgon fl-Uganda. Is-Siti timmira li tipproduċi
5 megawatts ta' kapaċità sat-tmiem tal-2016, bit-turbini
mqiegħda fil-punt fejn ix-xmara tifforma l-ewwel kaskata – biex toħloq l-aktar potenza biex tħaddem it-turbini.
Sat-tmiem tal-2018, meta Frontier tibni turbini ħdejn ittieni kaskata, is-Siti ser tipproduċi 2.5% tal-kapaċità totali
tal-Uganda.
Frontier huwa investiment tipiku ta' GEEREF (ipprovda
EUR 12-il miljun tal-fond ta' EUR 60 miljun). Ma kellu ebda
rekord preċedenti, biex b'hekk il-konsulenti tal-BEI kellhom rwol importanti biex jimmaniġġjawh – Arnould
imexxi l-bord ta' konsulenza dwar investiment ta' Frontier. B'mod aktar importanti, Frontier taħdem ma' proġetti
kompletament ġodda, li jfisser li ma tinvestix fi proġetti
eżistenti. Tibni l-proġetti kollha tagħha mix-xejn. Dak il"valur miżjud" huwa fil-qalba ta' dak li jagħmel GEEREF.
"Ipprovdew investiment kbir li għinna ndaħħlu flus oħra.
Imbagħad tawna bosta referenzi għal investimenti li stajna
nagħmlu," qal Hauch. "GEEREF kien pjuttost essenzjali."
Issa li GEEREF għandu rekord tal-istrateġija tiegħu, Arnould
huwa lest għal ċiklu ieħor ta' finanzjament. Il-pjan huwa
biex GEEREF II ikun konsiderevolment akbar, u biex il-kapital privat ikollu proporzjon akbar tal-fond. "Għadna qed
nimmitigaw ir-riskju għall-investitur privat," huwa jgħid.
"Iżda issa ma jeħtieġx li noffrulhom daqstant protezzjoni,
billi jistgħu jaraw ir-rekord tagħna. Bnejna ħafna fiduċja."

Tfal mill-Uganda jħarsu lejn is-sit
tal-proġett tas-Siti
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L-attur GLOBALI

7

Il-BEI għandu rwol ewlieni fuq il-palk dinji fi kwistjonijiet bħall-ġlieda kontra l-bidla
fil-klima. Il-Bank jaħdem ukoll biex jippromwovi l-prosperità għall-ġirien u l-imsieħba
kummerċjali tal-Ewropa madwar id-dinja.

EUR

n
b
.25

f'self barra mill-UE
għal 63 proġett

Enerġija solari Afrikana fuq skala żgħira li
jdawlu l-istudji ta' filgħaxija, u mikrofinanzjament
għal nisa rifuġjati Sirjani fil-Libanu

EUR

95

Appoġġ għal
miljun

għal 14-il attività ġdida
ta' mikrofinanzjament

6 000

negozju ta' daqs żgħir
u medju li jimpjegaw

280 000
persuna
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Tama qrib id-dar
Investimenti fi programmi
mfassla biex ir-rifuġjati
Sirjani jinżammu qrib
darhom – u jgħinhom
jerġgħu jibnu l-pajjiż meta
tintemm il-gwerra

M

eta bdiet is-sena skolastika f'Settembru 2015,
kienu biss 200 000 mit-tfal rifuġjati Sirjani fil-Libanu li setgħu jattendu l-iskejjel lokali. Il-Libanu
sempliċement ma kellux il-kapaċità għas-600 000 l-oħra.
Ahmed Saeed, Eġizzjan li huwa direttur ta' ITWorx Education, wasal f'kamp tar-rifuġjati fir-raħal ta' Saadnayel
f'Bekaa Valley u beda jibni skola f'tinda. Fi żmien tliet
ġimgħat kellu 50 student ta' kull età, fejn ħafna minnhom ma setgħux jattendu l-iskola għal erba' ġimgħat,
u qed jistudjaw verżjoni bbażata fil-Cloud tas-sillabu
Libaniż fuq tablets ta' 60 dollaru bl-għajnuna ta' ftit
għalliema biss. "Iħossuhom li huma importanti," qal
Saeed. "Fl-aħħar xi ħadd qed jieħu ħsiebhom."
L-iskola ITWorx, li l-kumpanija tixtieq tespandi biex tkopri r-rifuġjati Sirjani kollha fir-reġjun, għandha fil-mira li
terġa' tibni l-ġejjieni ta' dawk li ħarbu mill-gwerra ċivili
f'pajjiżhom. Hija wkoll msejsa fuq l-idea li jekk ir-rifuġjati
jingħataw għajnuna biex joqogħdu fir-reġjun, ikun aktar
probabbli li jirritornaw biex jipparteċipaw fir-rikostruzzjoni tas-Sirja meta tispiċċa l-gwerra. "Tista' tiġġieled
il-problema tar-rifuġjati b'mod politiku," qal Romen Mathieu, chairman ta' ITWorx Education. "Iżda l-aħjar mod
biex tiġġieled huwa bil-kultura u l-investiment – billi
toħloq tama fir-reġjun."
L-involviment tal-Bank Ewropew tal-Investiment filLvant Nofsani għandu l-mira li jibni t-tip ta' stabbiltà li
mbagħad toħloq inċentiv għar-rifuġjati biex jibqgħu firreġjun tagħhom. Il-preżenza reġjonali tal-Bank qed tespandi u tinkludi proġetti ewlenin fil-Libanu, it-Turkija u
l-Ġordan.

u ta self lil 200 mara Sirjana fl-aħħar sentejn. Dan ser ikun
vitali meta jasal iż-żmien biex jerġa' jinbena l-pajjiż imfarrak. "Meta l-klijenti tagħna jmorru lura s-Sirja, jistgħu
jużaw l-istorja tal-kreditu li għandhom magħna bħala
garanzija ta' prestazzjoni tajba," qal Youssef Fawaz, iddirettur eżekuttiv ta' al-Majmoua. "Dan ser jgħinhom – u
lis-Sirja – imorru lura għan-normal."
Il-BEI ffinanzja l-proġetti tal-enerġija rinnovabbli
fil-Ġordan fi snin reċenti, inkluż il-park eoliku ta' Tafila li beda jipproduċi l-elettriku għal 83 000 dar firrenju tad-deżert fl-2015. Il-Ġordan għandu fil-mira
li l-enerġija rinnovabbli tikkontribwixxi 10% talħtiġijiet tiegħu sal-2020. Dan huwa vitali għal pajjiż
fejn l-ispejjeż tal-enerġija jammontaw għal 20% talprodott gross domestiku tiegħu.
F l-2015 il-Ġordan ikkonkluda ftehim ta'
EUR 66 miljun biex jaġġorna l-grilja tal-elettriku
nazzjonali li ser itejjeb it-trażmissjoni tal-enerġija
madwar il-pajjiż kollu.
Imbagħad, dak l-elettriku jikkontribwixxi għallenerġija meħtieġa bi ftehim ieħor tal-BEI ffirmat fl-2015. Il-proġett ta' Wadi-al-Arab li jiswa
EUR 49.7 miljun ser jgħaddi l-ilma lejn żona fit-tramuntana tal-Ġordan li hija diġà niexfa – u li qed
tinxef aktar minħabba l-influss tar-rifuġjati Sirjani.
Il-pipeline ta' 26 km ser jipprovdi 30 miljun metru
kubiku ta' ilma frisk kull sena u ser jikkontribwixxi
għall-istabbiltà fir-reġjun billi jnaqqas it-tensjonijiet fuq ir-riżorsi tal-ilma.

Al Majmoua, mikrofinanzjament Libaniż mingħajr qligħ
appoġġjat mill-BEI, ħarreġ 8 000 mara u żagħżugħ Sirjan
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Storja ħelwa dwar iz-zokkor
Fuq il-gżira żgħira ta' Mauritius, kumpanija innovattiva tagħsar kull ċenteżmu
mill-kannamieli – u tħares l-ambjent

D

in hija l-istorja ta' kumpanija tal-kannamieli fuq
gżira li tinsab żewġt elef kilometru lil hinn millkosta tan-nofsinhar tal-Afrika. Il-maniġers talkumpanija qed jaffaċċjaw bidliet kbar. Iżda wieġbu
b'innovazzjoni wara l-oħra. Sabu msieħeb fil-BEI, u matul sitt snin waqqfu sett ta' negozji li setgħu jegħlbu ttip ta' xokk li kien qed jheddidhom. U għamlu dan kollu
filwaqt li jipproteġu l-ambjent tal-pajjiż żgħir tagħhom
fl-Oċean Indjan.
Għaxar snin ilu, negozjati kummerċjali internazzjonali
neħħew il-protezzjoni tal-prezz taz-zokkor. Il-prezzijiet
niżlu bi 36% bejn l-2006 u l-2009 fis-swieq Afrikani, Karibej u Paċifiċi fejn kienu stabbiliti. L-affarijiet kellhom
jinbidlu.
Omnicane, kumpanija bi storja ta' 150 sena, bdew mixja lejn l-innovazzjoni li kienet ser twassalhom biex jibnu serje ta' faċilitajiet fi ħdan il-kumpless tagħha f'La
Baraque fin-nofsinhar ta' Mauritius, kull waħda mfassla
biex tuża prodott sekondarju ta' dak preċedenti biex
toħloq prodott ġdid. Fil-proċess il-kumpanija daħlet
f'setturi oħra bħal zokkor irfinat, il-produzzjoni talelettriku u d-distillazzjoni tal-etanol li deher impossibbli fil-jiem ta' prezzijiet iggarantiti.
Il-produtturi taz-zokkor ta' Mauritius tradizzjonalment
kienu jaqtgħu l-kannamiela tagħhom, jgħadduha minn
proċess rudimentarju biex jipproduċu zokkor mhux
raffinat, u jittrasportawh lejn l-Ewropa, fejn kien jiġi
raffinat kompletament u jitlesta għall-konsumaturi. Lewwel pass ta' Omnicane kien li tibni raffinerija għazzokkor mhux raffinat b'self tal-BEI ta' EUR 15-il miljun,
sabiex tkun tista' ddaħħal dħul ogħla mill-prodott
ipproċessat, iz-zokkor abjad. F'La Baraque, Omnicane
issa tipproduċi sa 200 000 tunnellata ta' zokkor raffinat kull sena. Ir-raffinerija kienet suċċess kbir. Iżda
ppreżentat ukoll problema ġdida.
Qabel ma tiekol iz-zokkor, dan jiġi ffiltrat permezz ta'
serje ta' proċessi industrijali. Iżda x'tagħmel bil-prodotti sekondarji – il-biċċa l-kbira l-melassa – li jifdal? Għall-
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M'huma qed
jitilfu ebda
opportunità biex isibu
vantaġġ finanzjarju f'dak
li jagħmlu. Vincent Girard,
uffiċjal tas-self tal-BEI.

ewwel Omnicane kellha tbiegħu bl-irħis u tittrasportah
madwar id-dinja, fen kien jiġi kkonvertit f'etanol jew
użat bħala komponent għall-għalf tal-annimali.
Il-pass li jmiss għal Omnicane kien, għal darb'oħra,
biex tagħmel dan lokalment. Il-kumpanija ngħatat
self ieħor tal-BEI ta' EUR 8 miljun biex tibni distillerija li
tieħu l-melassa u tagħmel l-bijoetanol minnha. Omnicane issa tipproduċi sa 24 miljun litru ta' bijoetanol fissena għall-użu bħala addittiv tal-fjuwil biex jitnaqqas
l-ammont ta' petrol meħtieġ għal magna ta' karozza,
għalkemm dan jiġi pproċessat ukoll f'alkoħol għallindustrija tal-ikel u għal użu mediċinali.

L-attur
GLOBALI

Dan mhux l-aħħar pass, ovvjament. Il-proċess tal-bijoetanol jipproduċi prodotti sekondarji tiegħu stess, u
Omnicane dawrithom f'negozji wkoll.
Matul il-fermentazzjoni, il-melassa terħi d-dijossidu
tal-karbonju. Omnicane tiġbor madwar 25 tunnellata
ta' dijossidu tal-karbonju kuljum u tbiegħu lil fabbrika
fil-viċin fejn jintuża biex jipproduċi l-gass użat għaxxorb bil-gass. Imbagħad, ladarba l-melassa tiġi ddis-

tillata, jifdal minnha l-vinassa, li hija rikka bil-minerali
bħall-potassju. Id-distillerija ta' Omnicane tibdel dan
f'fertilizzant, gass tal-metan għall-enerġija elettrika, u
enerġija termali.
L-esperjenza tal-kollass tal-prezz taz-zokkor kienet tagħlima għall-maniġers ta' Omnicane li jkun
ferm aħjar jekk jiddiversifikaw. Ħadu self tal-BEI ta'
EUR 8 miljun biex jibnu lukanda ta' erba' stilel b'139
kamra. Permezz ta' EUR 700 000 mill-BEI, Omnicane
fasslet masterplan biex tiżviluppa proprjetajiet residenzjali u kummerċjali madwar il-lukanda li ser jimpjega 4 000 persuna.
Iżda Omnicane kien għad fadlilha tagħlaq iċ-ċirku.
Id-disinjaturi industrijali qegħdin jeżaminaw dejjem
aktar il-mod kif isiru l-prodotti sabiex isibu tekniki biex
tiġi evitata l-ħela. Magħrufa bħala Ekonomija Ċirkolari,
dan il-ħsieb jibda sew qabel l-istadju meta prodott jintrema, jintuża mill-ġdid, jew jiġi rriċiklat. L-Ekonomija
Ċirkolari hija maħsuba biex tkun parti tal-fażi tal-ippjanar u d-disinn ta' prodott biex tiġi żgurata ħajja twila,
u potenzjal għoli għal użu mill-ġdid, tiswija u riċiklaġġ.
"Tittrasforma riżultat li bħalissa huwa kkunsidrat bħala
ħela f'riżorsa prezzjuża għal proċess ieħor," qal Marco

Francini, inġinier tal-BEI. "Il-benefiċċji ambjentali huma
enormi."
Il-BEI ffinanzja EUR 15-il biljun fi proġetti tal-Ekonomija
Ċirkolari fl-aħħar għaxar snin, inkluż l-istadju finali talproċess industrijali ta' Omnicane.
Fl-2015, il-kumpanija ffirmat ftehim ta' EUR 8 miljun
mal-BEI biex tibni faċilità innovattiva għall-"ħruq finali
tal-karbonju". Din ser tipproċessa mill-ġdid b'mod termali l-irmied tal-faħam li jibqa' mit-tliet impjanti talenerġija fil-kumpless tal-kumpanija u bnadi oħra fuq
il-gżira, biex jinħoloq addittiv għas-siment li jiffranka
tunnellati ta' dijossidu tal-karbonju milli jiġu emessi
matul il-manifattura u l-importazzjoni ta' dak il-prodott, u fwar biex jipprovdi l-enerġija għall-faċilitajiet
l-oħra ta' Omnicane. "Hija ekosistema industrijali," qal
Rajiv Ramlugon, kap uffiċjal tas-sostenibbiltà ta' Omnicane. "Huwa kunċett mill-bidu sat-tmiem."
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Minn fejn jiġu l-fondi
Il-BEI huwa l-akbar mutwanti u mutwatarju multilaterali fid-dinja. Fl-2015, il-BEI ġabar
EUR 62.4 biljun fuq is-swieq kapitali internazzjonali. Bis-saħħa tal-pożizzjoni ta'
kreditu għoli, il-BEI jista' jiġbor flus f'ammonti kbar u b'rati kompetittivi. Imbagħad
ngħaddu l-vantaġġ finanzjarju lill-klijenti tagħna.

I

l-BEI huwa attur finanzjarju globali. Fl-2015, il-BEI
għamel żborżamenti fi 12-il munita u għamel ħruġ
f'16-il munita. Minħabba l-ħruġ f'din il-firxa ta' muniti, nilħqu investituri li tipikament jistgħu ma jkollhomx fil-mira dawn it-tipi ta' investimenti li l-BEI jagħmel
fl-Ewropa, iżda li jikkontribwixxu indirettament għalproġetti Ewropej billi jinvestu f'bonds tal-BEI.

Punti ewlenin tal-2015
• 89% ta' bonds tal-BEI maħruġa f'EUR,
GBP, jew USD
• emittent ewlieni ta' referenza f'EUR u
USD
• l-akbar emittent f'liri Sterlini, għajr
għall-gvern tar-Renju Unit
• mexxej fis-suq fil-lira Torka, id-dollari
Kanadiżi, il-krone Norveġiż, ir-rand
tal-Afrika t'Isfel

Minn fejn ġew il-fondi
Distribuzzjoni tal-bonds tal-BEI skont il-ġeografija

L-Ewropa
L-Ameriki

L-Asja

63 %

14 %

21 %

2%

Il-Lvant Nofsani u l-Afrika
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Minn fejn
jiġu l-fondi

Firem għal azzjoni ekoloġika
Il-BEI jħajjar lill-parteċipanti fis-suq biex iwaqqfu linji gwida ċari għallvalutazzjoni tal-impatt ta' investimenti magħmula bir-rikavat tal-Bonds Ekoloġiċi
tagħhom

I

l-konferenza tan-NU dwar il-klima f'Pariġi
f'Diċembru 2015 laħqet ftehim kbir dwar it-tisħin
globali. Iżda wieħed mill-iżviluppi aktar eżoteriċi
mħabbar fl-assemblea jista' jirriżulta li jkollu impatt sinifikanti wkoll.
Fil-fatt, dan kollu jirrigwarda l-impatt. Il-BEI kkoordina
grupp ta' 11-il istituzzjoni finanzjarja internazzjonali li ħareġ linji gwida għar-rappurtaġġ tal-impatt talBonds Ekoloġiċi.
USD 40 biljun li nġabru fl-2015 permezz tal-Bonds
Ekoloġiċi għandhom jiġu investiti fi proġetti għallazzjoni għall-klima. Il-problema hija li organizzazzjonijiet differenti jkejlu u jirrapportaw l-impatt tal-klima
b'mod differenti. L-investituri ma jistgħux ikunu ċerti li
t-tunnellata ta' dijossidu tal-karbonju li huma jemmnu
li flushom ser jimpedixxu milli jiġu emessi ma kinitx
fil-fatt nofs tunnellata jew anke żewġ tunnellati.

jipprovdu trasparenza u responsabbiltà, u għalhekk ilBonds Ekoloġiċi jilħqu firxa usa' ta' investituri.
Il-BEI diġà ħareġ informazzjoni ta' proġett bi proġett
dwar l-ammont ta' finanzjament ipprovdut mill-ħruġ
ta' Bonds Ekoloġiċi u l-impatt fuq il-klima tal-proġetti
tiegħu. Pereżempju hemm il-proġett enormi Marokkin
tal-enerġija solari f'Ouarzazate, li huwa ppjanat biex
jibda l-produzzjoni tal-elettriku kmieni fl-2016. Is-self
totali tal-BEI biex jiffinanzja l-pannelli solari varji ta'
Ouarzazate u proġetti ta' enerġija solari kkonċentrata
jammonta għal aktar minn EUR 200 miljun. EUR
40 biljun tal-ħruġ tal-Bonds Ekoloġiċi tal-BEI ġew allokati għall-proġett ta' Ouarzazate. Ir-rapporti tal-Bank
jispjegaw l-impatt b'mod ċar:

Bis-saħħa ta' grupp ta' ħidma mmexxi mill-BEI, ġie
stabbilit l-ewwel sett ta' linji gwida għar-rappurtaġġ
tal-impatt tal-Bonds Ekoloġiċi tagħhom. Il-linji gwida

enerġija għal 250 000 Marokkin
e vitati 193 tunnellata ta' emissjonijiet tad-diossidu
tal-karbonju fis-sena
maħluqa impjiegi ġodda fl-industrija solari lokali

Il-proġett tal-enerġija solari ta' Ouarzazate
fil-Marokk
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Interazzjoni u Kollaborazzjoni
Permezz tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, il-Bank akkwista rwol ġdid
kbir li jeħtieġ kapaċitajiet ta' ġestjoni speċjali sabiex jiġi ssorveljat.

FEIS

F

'Diċembru 2014 il-kapijiet tal-istat u l-gvern
Ewropej laħqu ftehim dwar il-Pjan ta' Investiment
għall-Ewropa. Il-mira: biex jitnieda investiment
fuq żmien fit-tul, li waqa' lura sa mill-kriżi finanzjarja
tal-2008. Pilastru kbira tal-pjan huwa l-Fond Ewropew
għall-Investimenti Strateġiċi (EFSI). Taħt l-FEIS, il-BEI
ser ikollu garanzija ta' EUR 16-il biljun mill-baġit tal-UE
u EUR 5 biljun tal-fondi tiegħu stess. B'dak l-appoġġ, ilBank ser jinvesti fi proġetti li għandhom jappoġġjaw
EUR 315-il biljun ta' finanzjament fuq tliet snin.
Il-Parlament Ewropew għadda r-regolamenti biex iwaqqaf l-FEIS f'nofs l-2015. L-istruttura amministrattiva for-

mali tal-FEIS tlestiet f'Diċembru, meta Wilhelm Molterer
inħatar bħala direttur amministrattiv tal-FEIS.
Qabel ma ġiet iffinalizzata l-ħatra tal-Kumitat tal-Investiment tal-FEIS, il-BEI kien diġà ġabar portafoll ta' ftehimiet tal-FEIS, u kull wieħed minnhom intbagħat lillKummissjoni Ewropea għall-approvazzjoni. Qrajt dwar
xi wħud minn dawn il-ftehimiet fil-paġni tal-proġetti ta'
dan ir-rapport.
Il-proġetti li jibbenefikaw mill-garanzija tal-FEIS huma
suġġetti għall-proċess standard tal-BEI ta' diliġenza dovuta u approvazzjoni finali mill-Bord tad-Diretturi tal-BEI.
L-attivitajiet finanzjarji tal-FEIS jiġu rreġistrati fil-karta
tal-bilanċ tal-BEI, iżda dawn l-attivitajiet ta' tislif b'riskju
ogħla ser ikunu newtrali għall-kreditu għall-BEI billi jibbenefikaw mill-garanzija tal-UE u r-riżorsi tal-Bank stess.
Il-persunal tal-BEI issa qed jaħdem fuq l-istrutturi ta' governanza tal-FEIS biex jikseb finanzjament għal-proġetti
tagħhom taħt il-garanzija tal-baġit tal-UE:
il-Bord ta' Tmexxija tal-FEIS jipprovdi gwida dwar ilprofil tar-riskju tal-portafoll u l-istrateġija
il-Kumitat ta' Investiment tal-FEIS jevalwa u japprova l-użu tal-garanzija tal-baġit tal-UE għal attivitajiet
speċifiċi

Il-Kumitat tal-Investiment tal-FEIS
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Interazzjoni
u Kollaborazzjoni

L-istruttura ta' governanza tal-BEI
Azzjonisti

It-28 Stat Membru tal-UE

Bord tal-Gvernaturi

Ministri tal-Istati Membri

Bord tad-Diretturi

Kumitat ta' Tmexxija

Maħtura mill-Istati
Membri

Kumitat tal-Verifika
Indipendenti

- President
- 8 Viċi-Presidenti

Hemm bosta istituzzjonijiet tal-UE li jikkollaboraw u
jinteraġġixxu mal-Bank biex itejbu r-responsabbiltà tiegħu:
Il-Parlament Ewropew jiċċekkja l-attivitajiet tal-BEI kull sena
Il-Kummissjoni Ewropea taħtar membru tal-Bord tad-Diretturi tal-BEI u jagħti opinjoni dwar kull proġett
ippreżentat lill-Bord tad-Diretturi
L -Ombudsman Ewropew Għall-kuntrarju ta' istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħrajn, l-ilmenti taċ-ċittadini
dwar amministrazzjoni ħażina ma jieqfux quddiem il-mekkaniżmu tal-ilmenti tal-BEI. Jistgħu jiġu ppreżentati
lill-Ombudsman
Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE tirregola kwalunkwe tilwima bejn il-BEI u l-Istati Membri tal-UE, u tista' tevalwa l-legalità tad-deċiżjonijiet meħuda mill-korpi tal-Bank li jieħdu d-deċiżjonijiet
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tista' tivverifika l-operazzjonijiet ta' self taħt il-mandat
Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jimmonitorja l-konformità tal-BEI mar-regoli u r-regolamenti
tal-protezzjoni tad-data personali
L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi jaħdem mal-BEI biex jimpedixxi l-frodi
Il-Bank Ċentrali Ewropew jipprovdi l-faċilitajiet tal-likwidità għall-operazzjonijiet tal-Eurosistema, li l-BEI jista'
jaċċessa wkoll
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