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Kelmtejn qabel mill-PRESIDENT

I

l-Grupp tal-BEI jiffinanzja u jappoġġa proġetti
li jagħmlu impatt b’saħħtu u ta’ ispirazzjoni fuq
in-negozji tal-Ewropa u l-ħajjiet taċ-ċittadini
tagħha. Dan l-impatt ilu jikber b’pass mgħaġġel
f’dawn l-aħħar ftit snin, bħala riżultat tar-rieda
tagħna li nużaw il-flus b’mod aktar intelliġenti – billi
nikkombinaw finanzjament tal-Grupp tal-BEI ma’
kapital privat, fondi u għotjiet tal-UE, u l-appoġġ
konsultattiv tal-esperti tal-BEI – sabiex jinkiseb
l-akbar effett ekonomiku.
L-effett tal-attivitajiet tagħna għandu jinħass madwar
l-Ewropa kollha, peress li l-koeżjoni hija pilastru
ċentrali tal-missjoni tagħna u fl-2016 bqajna leali
lejha. Meta mkejjel bħala perċentwal tal-PDG, l-akbar
sehem ta’ tranżazzjonijiet tal-Grupp tal-BEI marru lejn
l-Estonja, Malta, il-Bulgarija, Ċipru, il-Kroazja, il-Polonja
u s-Slovakkja.
Aħna naħdmu biex niżguraw li l-ġid jitqassam
b’mod ġust madwar il-kontinent tagħna kollu u lil
hinn minnu. Il-BEI huwa parti integrali tal-istrumenti
tal-UE sabiex issawwar f’realtà l-Istrateġija Globali
tal-UE u l-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp. Aħna
ser inkomplu nilqgħu l-isfida li nrawmu tkabbir
ekonomiku sostenibbli fil-pajjiżi minn fejn ġiet
il-migrazzjoni riċenti - sabiex inqas persuni jkunu
mġiegħla jagħmlu vjaġġi tat-tertiq il-qalb u spiss
perikolużi lil hinn minn art twelidhom -, iżda wkoll
biex inrawmu ekonomiji reżiljenti f’komunitajiet
ospitanti fil-Lvant Nofsani, l-Afrika ta’ Fuq, u l-Balkani
tal-Punent.
Fl-2016, il-portafoll tagħna ta’ selfiet, garanziji
u investimenti mmobilizza investiment totali
fenomenali ta’ EUR 280bn. It-tranżazzjonijiet tal-Bank
tal-UE tabilħaqq jindirizzaw distakki fis-suq fl-Ewropa,
billi jużaw dejjem aktar il-Pjan ta’ Investiment għallEwropa biex jipprovdu appoġġ għal SMEs u kumpaniji
innovattivi li altrimenti setgħu qatt ma aċċessaw
il-finanzjament tagħna.
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Kull fejn ninvestu, infittxu l-innovaturi. Mingħajr
l-innovazzjoni, l-UE ma tkunx kompetittiva. F’dan
ir-rigward il-Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa
għandu rwol b’saħħtu, li jippermettielna niffinanzjaw
kumpaniji innovattivi li qabel setgħu ma dehrux fuq
l-iskrin tar-radar tagħna. Billi niffinanzjaw riċerka
f’teknoloġiji ġodda, l-appoġġ tagħna għal kumpaniji
innovattivi għandu s-setgħa li jbiddel il-ħajjiet. Xi
kultant ikollu wkoll il-potenzjal li jsalvahom.
Is-sena li għaddiet iffinanzjajna negozju ta’ familja
fi Bremen li jispeċjalizza fis-satelliti u l-ewwel
fond li jinvesti f’kumpaniji stabbiliti minn xjentisti
universitarji Franċiżi, it-tnejn li huma bl-appoġġ talPjan ta’ Investiment għall-Ewropa. Iffinanzjajna wkoll
riċerka dwar tilqim għaz-Zika f’Lyon, u titjib għal
hadron collider kbir ta’ CERN — l-Organizzazjoni
Ewropea għar-Riċerka Nukleari. Kull wieħed minn
dawn l-innovaturi jieħu triq differenti, iżda lkoll resqin
’il quddiem lejn futur fejn l-Ewropa tkun tista’ tlaħħaq
ma’ kumpaniji minn madwar id-dinja. Jekk inħarsu
’l quddiem lejn l-2017, nara enfasi dejjem akbar fuq
investiment ta’ dan it-tip. Din is-sena għandha tkun
is-sena tal-innovazzjoni għall-BEI.
B’dan il-futur innovattiv f’moħħna, jiena ninsab
ottimist dwar l-Ewropa. Il-Bank huwa vitali biex
iżomm liċ-ċittadini tal-UE f’direzzjoni magħquda
u Ewropea. Is-selfiet u l-garanziji tal-Grupp tal-BEI,
il-pariri li nipprovdu u l-inizjattivi li nappoġġaw huma
l-evidenza konkreta tal-importanza tal-UE għannegozji u l-ħajjiet madwar l-Ewropa. L-istejjer talproġetti tagħna f’dan ir-rapport juru li l-bank tal-UE
joħloq konnessjonijiet bejn il-persuni, in-negozji u
l-ekonomiji. Aħna nagħmlu l-kontinent tagħna aktar
magħqud. M'hemm ebda prijorità aktar importanti
bħalissa.
Werner Hoyer

Kelmtejn qabel
mill-PRESIDENT

L-investimenti
u l-inizjattivi
tagħna joħolqu
konnessjonijiet bejn
il-persuni, in-negozji
u l-ekonomiji. Aħna
nagħmlu l-kontinent
tagħna aktar magħqud.
M'hemm ebda prijorità
aktar importanti
bħalissa.
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FINANZJAMENT Totali

83

Grupp tal-BEI
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f’firem

għall-Innovazzjoni

u l-Ħiliet

Intrapriżi ta'
Daqs Żgħir u Medju
għal

għall-Infrastruttura

għall-Ambjent

Investiment totali
appoġġat

280bn
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

13.5 bn
33.7 bn
19.7 bn
16.9 bn

EUR

n
b
.8

PUNTI EWLENIN 2016

Nisa jqaxxru l-frott għal ħelu
tradizzjonali Ċiprijott f’negozju żgħir
fil-Muntanji Troodos appoġġat minn
self iffinanzjat mill-BEI. Aktar, p. 19

Il-Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa fl-2016
EUR 30.2 biljun ta’ finanzjament approvat
Investiment totali mobilizzat EUR 163.9 biljun
Milħuqa 52 % tal-mira ta’ EUR 315 biljun
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Tweġiba sempliċi dwar il-PDG
u l-impjiegi
Mudell ekonomiku sofistikat jagħti indikazzjoni sempliċi talimpatt kbir tal-investimenti tal-BEI – u joffri gwida biex jevalwa
l-effett tal-Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa

D

in l-istorja ta' impatt ekonomiku tibda
b'xokk mill-aktar drastiku. Erba’ snin wara
l-kollass finanzjarju tal-2008, il-prodott
gross domestiku tal-UE baqa’ taħt il-livell ta’ qabel
il-kriżi, l-investiment fiss niżel bi 15 % u l-qgħad
fuq terminu twil beda jiżdied. L-Istati Membri talUE talbu lill-Bank Ewropew tal-Investiment biex
jagħti spinta lill-impjiegi u t-tkabbir b’żieda fit-tislif
tiegħu, billi tawh żieda fil-kapital ta’ EUR 10 biljun.

Din l-analiżi profonda
tagħti idea sempliċi tal-impatt
tal-ħidma tal-Bank.
Debora Revoltella, kap ekonomista tal-BEI

Sa April 2015, il-BEI kien uża din iż-żieda fil-kapital
biex jilħaq il-mira tiegħu ta’ EUR 60 biljun għal tislif
addizzjonali. Iżda ladarba kien sar dak l-investiment,
il-Bank kellu bżonn jevalwa l-effettività tiegħu. Dan kien
ifisser li kellha titqies l-interazzjoni kumplessa bejn dawk
l-operazzjonijiet tal-BEI u attivitajiet oħra fl-ekonomija.
L-ekonomisti tal-BEI użaw mudell ekonomiku ferm
stabbilit biex jevalwaw l-impatt futur tal-operazzjonijiet
kollha tiegħu matul il-perjodu taż-żieda fil-kapital. Sabu
li t-tislif tal-Bank aktarx li jkollu impatt konsiderevoli fuq
l-ekonomija tal-Ewropa, b'żieda ta’ 830 000 impjieg sal2017 u 1.4 miljun sal-2030. “Il-mudell ġie żviluppat biex
jinkorpora fatturi fuq terminu twil, kif ukoll effetti fuq
terminu qasir,” qalet Debora Revoltella, direttriċi taddipartiment tal-ekonomija tal-BEI. “Huwa importanti li
jiġi stmat ir-riżultat aħħari għall-ekonomija reali.”
L-ekonomisti tal-Bank ippreżentaw din id-dejta
dwar l-impatt fl-2016. Issa qed jirfinaw il-mudell biex
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jevalwaw l-impatt tal-Fond Ewropew għall-Investimenti
Strateġiċi tal-Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa.

Prova tal-impatt tal-BEI
Il-valutazzjoni tal-impatt tal-perjodu ta' żieda tal-kapital
bejn l-2013 u l-2015 tipprovdi bosta indikaturi dwar kif
l-impatt tal-garanzija tal-baġit tal-UE jista’ jiġi kkalkulat,
kif ukoll dwar il-kobor possibbli tal-benefiċċji li
l-investiment addizzjonali ser iġib. Dan huwa ferm aktar
importanti issa li l-President tal-Kummissjoni Ewropea
Jean-Claude Juncker qal li jixtieq jirdoppja d-daqs u
l-kronoloġija tal-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa.
L-ekonomisti tal-BEI ngħaqdu maċ-Ċentru Konġunt tarRiċerka tal-Kummissjoni f’Sevilla biex jistudjaw l-impatt
tal-Bank matul il-perjodu taż-żieda tal-kapital. Ħadmu
b’mudell ekonomiku li ġie żviluppat għall-ewwel darba
fl-2010 biex jiġi evalwat l-impatt tal-fondi strutturali
tal-UE, l-għodod finanzjarji mfassla biex inaqqsu
d-disparitajiet bejn l-ekonomiji tar-reġjuni Ewropej
differenti. Il-mudell, imsejjaħ RHOMOLO, ikkalkula jekk
il-finanzjament pubbliku li kien qed isir dejjem aktar
skars kienx qed jintuża b’mod effettiv, u għaldaqstant
kien għażla tajba għall-iskop tal-BEI.
“Huwa mudell sod u ppruvajna nużawh f’mod
konservattiv,” jgħid Georg Weiers, ekonomista tal-BEI li
qiegħed jaħdem fuq il-valutazzjoni.
Fost il-punti b'saħħithom ta’ RHOMOLO hemm il-fatt li
dan jiġbor:
• l-impatt fuq terminu qasir fuq l-attività ekonomika;
• k if l-investiment itejjeb il-produttività u, fl-aħħar millaħħar, it-tkabbir fuq terminu twil.
Pereżempju, jekk il-BEI jiffinanzja triq, hemm aktar
attività ekonomika waqt li triq tkun qed tinbena.
Ladarba t-triq titlesta, il-finanzjament tal-BEI jkompli
jopera, minħabba li t-triq tnaqqas il-ħinijiet tal-ivvjaġġar

IL-ĦSIEB TAL-BEI
OPERAZZJONIJIET TAL-BEI
(Jannar 2013 – Marzu 2015)

Investimenti appoġġati
permezz tal-operazzjonijiet
tal-BEI
EUR

342 bn

u l-ispejjeż tat-trasport, u għaldaqstant jiżdiedu
l-produttività, it-tkabbir u l-ħolqien ta’ impjiegi. Sabiex
jiġi evalwat tassew l-impatt tas-self tal-BEI, dawn
iż-żewġ fatturi jridu jitkejlu.

IMPATT FUQ TERMINU TWIL
(sal-2030)

Il-mudell jipproġetta l-impatt fuq terminu twil sal-2030
bħala:
• PDG addizzjonali ta’ 1.1 %
• Xogħol addizzjonali ta’ 1.4 miljun impjieg

IMPATT FUQ TERMINU QASIR
(sal-2017)

PDG addizzjonali 0.8 %
Xogħol addizzjonali

830 000 impjieg
L-impatt tal-BEI u l-Pjan ta'
Investiment

1 400 000 impjieg

Huwa importanti għall-BEI biex jevalwa l-impatt
tiegħu, sabiex ikun jista’ jiżgura li l-fondi tiegħu jaħdmu
b’mod effettiv għaċ-ċittadini tal-UE. Bħala l-bank talUE, ovvjament, mhuwiex l-uniku wieħed li qed jara kif
irendu l-investimenti tiegħu. Tliet organizzazzjonijiet
prominenti diġà ppubblikaw valutazzjonijiet tal-impatt
għas-self tal-Pjan ta’ Investiment taħt il-garanzija talbaġit tal-UE:

L-impatt tal-BEI: id-dejta

•  Il-Kummissjoni Ewropea tistma li kuntratti ta'
finanzjament mill-BEI appoġġati fil-Pjan ta' Investiment
għall-Ewropa ser iżidu madwar EUR 410 biljun mal-PDG
tal-UE u 1.3 miljun impjieg

PDG addizzjonali 1.1 %
Xogħol addizzjonali

B’dan il-mudell, l-ekonomisti tal-BEI kkalkulaw l-impatt
fuq terminu qasir u fuq terminu twil tal-attivitajiet talBEI matul il-perjodu taż-żieda tal-kapital minn Jannar
2013 sa Marzu 2015.
Matul iż-żieda tal-kapital, l-attivitajiet regolari tal-BEI
u dawk relatati maż-żieda tal-kapital ammontaw għal
1024 kuntratt minn 812-il operazzjoni mal-UE kollha għal
total ta’ EUR 142 biljun. Dan għen jiffinanzja investiment
totali ta’ EUR 372 biljun.
Il-mudell wasal għal stima tar-riżultati fuq terminu qasir
sal-2017 bħala:
• PDG addizzjonali ta’ 0.8 %
• Xogħol addizzjonali ta’ 830 000 impjieg

•O
 xford Analytica, ditta tal-analiżi ekonomika, tistma
l-impatt tal-PDG għal 1.4 %
• L -Organizzazzjoni
Internazzjonali
tax-Xogħol
tipprevedi 1.8 miljun impjieg permezz tal-FEIS
L-ekonomisti tal-BEI qed jaħdmu bla heda biex jadattaw
u jirfinaw il-mudell biex jevalwaw l-impatt tal-kuntratti
ta' finanzjament tal-Bank taħt il-Pjan ta' Investiment
għall-Ewropa, kif ukoll biex jipproduċu ċifri tal-impatt
li jkopru t-tislif kollu tal-BEI. “Huwa mudell ikkumplikat,
billi huwa pjuttost sofistikat. Jagħti stimi tal-effetti
ġenerali fl-ekonomija, mhux biss l-effett dirett tiegħu,”,
tgħid Revoltella. “Iżda r-riżultat ta’ din l-analiżi profonda
tagħti idea sempliċi tal-impatt tal-ħidma tal-Bank.”
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Pellikula solari rqiqa ħafna fuq il-linja
ta’ produzzjoni ta’ Heliatek. Tiżen
500 g għal kull metru kwadru u hija
inqas minn millimetru fil-ħxuna

Strutturi ġodda għal
sfidi ġodda
Investimenti ta’ kważi ekwità jipprovdu
għodda importanti għall-BEI
għat-twettiq tal-Pjan ta’ Investiment
għall-Ewropa

Qed nibdew nimmaniġġjaw
affarijiet żgħar, ta’ riskju għoli
u inkredibbilment innovattivi.
Adrian Kamenitzer, Direttur tal-BEI għall-ekwità,
prodotti ġodda u tranżazzjonijiet speċjali
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ATTIVITAJIET TAL-BEI

L

-ewwel taħbila: il-kumpaniji jridu jnaqqsu
l-marka tal-karbonju tagħhom, għalhekk jixtiequ
jiġġeneraw l-enerġija rinnovabbli tagħhom
stess. Iżda l-ispazju huma limitat ħafna fid-distretti
kummerċjali tal-bliet il-kbar – ma tistax tqiegħed park
eoliku qrib Liverpool Street Station jew park solari f’La
Défense.
Is-soluzzjoni: spin-off mill-Università Teknika ta’
Dresden, Heliatek, żviluppat pellikula li tkopri faċċati
vertikali ta’ binjiet biex jipproduċu l-elettriku billi
jaqilbu d-dawl f’enerġija.
It-tieni taħbila: il-finanzjament tagħha. Is-soluzzjoni:
investiment ta’ kważi ekwità ta’ EUR 20 miljun
mill-BEI.
Jekk dan jidher li huwa sempliċi, fil-fatt mhuwiex.
Il-finanzjaturi tal-BEI qattgħu s-snin jippjanaw kif
jistrutturaw negozjati li jipprovdu kapital lil kumpaniji
ġodda u innovattivi, mingħajr ma jkollhom jiffokaw
aktar fuq kif kienu ser iħallsu d-djun tagħhom aktar
milli kif ikabbru n-negozju tagħhom.

Il-kważi ekwità ilha fil-kaxxa tal-għodda tal-BEI għal ftit
snin, iżda ftit intużat. Bil-wasla tal-Pjan ta’ Investiment
għall-Ewropa, din saret parti ċentrali tal-pjan tal-Bank
biex jespandi l-investimenti ta’ riskju ogħla f’kumpaniji
li qabel ma kinux ikunu eliġibbli għal finanzjament talBEI. “Qed nibdew nimmaniġġjaw affarijiet żgħar, ta’
riskju għoli u inkredibbilment innovattivi,” jgħid Adrian
Kamenitzer, id-direttur tal-Bank għall-ekwità, prodotti
ġodda u tranżazzjonijiet speċjali. “Dan ifisser li l-BEI
jrid jinbidel biex jinkludi dawn it-tipi ġodda ta’ negozji,

sabiex ikunu jistgħu jitwettqu sal-akbar potenzjal
tagħhom.”
Il-garanzija tal-baġit tal-Pjan ta’ Investiment għallEwropa, li hija amministrata mill-BEI, hija maħsuba biex
tappoġġa l-finanzjament għal kumpaniji innovattivi.
Dan huwa minħabba li l-banek kummerċjali għandhom
it-tendenza li jqisuhom bħala mingħajr esperjenza
u għaldaqstant wisq riskjużi. Iżda huwa importanti
għall-Ewropa li ideat ġodda jkollhom l-opportunità li
jiżviluppaw. Għalkemm dan huwa qasam ġdid għall-BEI,
jaqdi r-rwol storiku tal-Bank biex jimla l-lakuni fis-suq.
Il-Bank jirreferi għal negozji ta’ riskju ogħla bħala
“attivitajiet speċjali.” Il-Bank għandu l-mira li jagħti
spinta lill-attivitajiet speċjali fl-2017, hekk kif il-proċeduri
li jsostnu n-negozji ta’ kważi ekwità u strutturi ġodda
oħrajn jiġu ssemplifikati. It-taqsima tal-Bank tal-kapital
għat-tkabbir u l-finanzjament tal-innovazzjoni diġà
għandha 1 000 talba għall-finanzjament minn kumpaniji
innovattivi u qed tippjana li tagħmel EUR 1 biljun
f’biċċiet ta' negozju bħal dawn sa nofs l-2018.
“Huwa mument tassew pożittiv,” jgħid Hristo
Stoykov, il-kap tat-taqsima. “Qed naħdmu ma’ klijenti
ġodda li qabel kieku ma kinux jirċievu self millBEI. Qed naħdmu ma’ kumpaniji innovattivi. U dan
primarjament minħabba l-prodott ta’ kważi ekwità.”
Il-kważi ekwità hija prodott li huwa uniku fis-suq
għall-BEI. Għandu l-mira li jimla d-distakk fis-suq li
jolqot madwar 2 500 kumpanija Ewropea ta’ daqs
medju, fejn il-finanzjament meħtieġ huwa bejn EUR
10 miljun sa EUR 17-il miljun. Dan jaħdem hekk:
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Il-BEI jagħti self fuq terminu twil lil kumpanija
innovattiva. Ħlas lura regolari tas-self kieku jassorbi
r-riżorsi tal-kumpanija meta din tkun teħtieġ tinvesti
fir-riċerka u l-iżvilupp. Inkella, investiment fl-ekwità
jnaqqas ir-responsabbiltà tar-riskju ta’ finanzjament
matul l-ewwel snin ta’ żvilupp. Għaldaqstant il-kważi
ekwità tipprovdi kapital ta’ riskju ta’ ekwità mhux
dilwit li huwa remunerat abbażi tal-prestazzjoni talkumpanija, bl-istess mod bħal investiment fl-ekwità.
Dan il-prodott ħa ż-żmien biex jiġi żviluppat.
Stoykov u l-kollegi tiegħu fil-BEI kellhom joħolqu
dokumentazzjoni u kuntratti ġodda, u kellhom jibdlu
r-relazzjonijiet bejn id-direttorati differenti fi ħdan
il-Bank. It-tmexxija tal-Bank approvat strateġija talekwità kompletament ġdida għal negozji miftiehma
taħt il-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa. Xi wħud millewwel negozji ta’ kważi ekwità juru t-tip ta’ kumpanija li
teħtieġ dan il-finanzjament:
• Archos Id-ditta Franċiża tal-elettronika rċeviet EUR
12-il miljun biex tiżviluppa netwerk għall-“internet
tal-affarijiet”
• Canatu Negozju ta’ EUR 12-il miljun biex jiffinanzja
l-iżvilupp tal-kumpanija Finlandiża ta’ skrins flessibbli
• Ultimaker EUR 15-il miljun għar-R&Ż għal manifattur
Olandiż ta’ 3D printers
S’issa l-biċċa l-kbira tan-negozji ta’ kważi ekwità
saru fil-qafas tal-programmi tal-BEI bħallFinanzjament tat-Tkabbir ta’ InnovFin għal Kumpaniji
b’Kapitalizzazzjoni Medja. Barra minn hekk, il-kważi
ekwità ser tkun fattur importanti fin-negozji filkuntratti ta' finanzjament tal-Pjan ta' Investiment
għall-Ewropa, li ser tippermetti wkoll lill-Bank biex
iżid id-daqs tal-investimenti tiegħu, minħabba
l-garanzija tal-baġit tal-UE.
L-ewwel kuntratt ta' finanzjament li għamel il-Pjan
ta' Investiment ta’ kważi ekwità ġiet miftiehma
fl-2016, madankollu, u f’żona tal-Ewropa fejn il-BEI
kien prominenti – il-Greċja. Dan ma kienx xi proġett
avvanzat dwar kif tqabbad il-friġġ tiegħek malinternet jew kif tiddisinnja skrin li jista’ jintiseġ filkomma tiegħek biex joqgħod sewwa ma’ driegħek.
Kien jikkonċerna sempliċement il-produzzjoni
taz-zalzett.
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Bħala waħda mill-akbar kumpaniji tal-laħmijiet
ipproċessati fil-Greċja, Creta farms tonfoq ħames
darbiet aktar mill-kontropartijiet tagħha fuq metodi
innovattivi biex tipproduċi laħmjiet aktar tajbin għassaħħa u rreġistrat 20 privattiva f’dawn l-aħħar ħames
snin. L-inventività tal-kumpanija ffokat fuq teknoloġija
propjetarja kumplessa li tippermetti lill-kumpanija biex
tneħħi x-xaħmijiet saturati tal-annimali mil-laħmijiet
tagħha u minflok, tinjetta żejt taż-żebbuġa straverġni,
li jinkludi xaħam mhux saturat. Dan jagħmel il-laħmijiet
aktar tajbin għas-saħħa, billi jbaxxi l-kolesterol “ħażin”.
Iżda jżomm ukoll it-togħma tajba tagħhom.
“Meta tiekol dawn il-laħmijiet, tħoss pjaċir kbir mingħajr
ma tniggżek il-kuxjenza,” jgħid Konstantinos Frouzis,
il-kap eżekuttiv tal-kumpanija f’Rethymno, Kreta.
“Dan huwa oġġett li jagħtik pjaċir iżda li huwa tajjeb
għas-saħħa.”
In-negozju ta’ kważi ekwità ta’ EUR 15-il miljun ta’
Creta Farms ser jappoġġa l-espansjoni addizzjonali talkumpanija fi swieq internazzjonali, kif ukoll ir-R&Ż biex
tintroduċi t-teknoloġija tagħha tal-“injettar biż-żejt tażżebbuġa” (jew oliving) fin-negozju dinji ta’ snack-foods.
“L-investituri għandhom ħafna dubji bħalissa dwar
il-Greċja,” jgħid Frouzis, “iżda dan in-negozju huwa
prova li l-kumpaniji Griegi jistgħu jinbnew fuq sisien
sodi ħafna.”
Creta Farms kien wieħed minn 23 biċċa negozju li saret
fl-2016. Stoykov jistenna li jiġu miftiehma 40 fl-2017.
Permezz tal-garanzija tal-baġit tal-UE tal-Pjan ta’
Investiment, it-tim tiegħu ser ikun jista’ jżid id-daqs tannegozji għal EUR 50 miljun – li huwa biżżejjed sabiex
jappoġġa r-R&Ż f’korporazzjonijiet aktar kbar ukoll.
Il-Pjan ta’ Investiment għandu l-mira li juża fondi talBEI u garanzija tal-baġit tal-UE fuq negozji li inkella
ma kinux jiġu ffinanzjati. In-natura ta’ riskju ogħla ta’
kumpaniji innovattivi u r-remunerazzjoni ta’ dawn
in-negozji ġodda, li hija simili għar-remunerazzjoni
ta’ investiment tal-ekwità, jagħtu tweġiba ċara għal
din il-mistoqsija ta’ “addizzjonalità.” Stoykov jinnota li,
ovvjament, dan ifisser li xi wħud mis-selfiet ta’ kważi
ekwità mhux ser jirnexxu. “Li kieku għażilna biss dawk
rebbieħa, kulħadd kien jinvesti flusu fihom,” huwa qal.
“Mill-aspett ta’ politika, dawn huma investimenti tajbin.
Għalhekk kien siewi li ttieħed ir-riskju.”

ATTIVITAJIET TAL-BEI

Ħaddiema jippakkjaw laħam
“biż-żejt taż-żebbuġa” fl-impjant
ta’ Creta Farms f’Rethymno, Kreta
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Stampatur ta’ Heidelberger
Druckmaschinen fuq ix-xogħol flimpjant tal-kumpanija f’Heidelberg

13

EUR

.5bn

b'appoġġ għall-Innovazzjoni u l-Ħiliet

659 miljun f’self lil kumpaniji tas-softwer, żieda minn
EUR 102 miljun fl-2015
11-Il miljun konnessjoni diġitali ġdida u aġġornata b’veloċità għolja ħafna
890 000 student b’faċilitajiet imtejba
Inkluż 770 000 fi ħdan l-UE

 EUR
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Muesli u l-futur
tal-istampar diġitali
Heidelberger Druckmaschinen jirrappreżenta lill-Ewropa fit-tellieqa
biex l-istampar diġitali jsir aktar veloċi u aktar effiċjenti – u biex isib
metodi innovattivi biex il-fabbriki jimmaniġġjaw lilhom infushom

I

l-ħanut mymuesli f’Hauptstrasse f’Heidelberg
jinsab fit-tarf tal-parti antika storika tal-belt u
fuq in-naħa l-oħra tax-Xmara Neckar faċċata
tal-eqdem università tal-Ġermanja. Iżda qiegħed
fuq quddiem għall-ġejjieni tal-istampar diġitali u
l-innovazzjoni industrijali.

“Din hija l-industrija 4.0,” jgħid Jason Oliver, kap tattaqsima diġitali ta’ Heidelberger Druckmaschinen.
“Heidelberger Druckmaschinen qed tagħmel bidliet
radikali f'oqsma fejn aħna nagħmlu mħatra li jinsab
il-futur. Hija qed tagħmel imħatra li l-futur tagħha ser
ikun wieħed diġitali.”

Fuq wara tal-ħanut imdawwal u arjuż, lil hinn millkontenituri roża u sofra tal-ħafur selvaġġ u frott il-bosk
organiċi, hemm magna tal-ħġieġ iswed itwal minn
bniedem u wiesgħa daqs distributur tax-xarbiet. Agħżel
tubu ta’ muesli bħala rigal u ħaddiem ta’ mymuesli bi
qmis roża jqiegħdu fil-magna s-sewda. Fuq touchscreen
int iddaħħal messaġġ personalizzat u ttella’, ngħidu
aħna, ritratt tat-tfal tiegħek. Il-magna ddawwar it-tubu
taħt dawl vjola li attwalment huwa parti innovattiva tatteknoloġija ink-jet. Ftit sekondi wara l-aġent tal-bejgħ
ta’ mymuesli jagħtik il-landa tal-muesli personalizzat
tiegħek bl-istampa u l-messaġġ stampati direttament
fuq il-kontenitur.

Din
hija
mħatra
intelliġenti.
Heidelberger
Druckmaschinen qed twitti mogħdija ġdida għaliha
stess, wara snin fejn kienet milquta minn tnaqqis fis-suq
tal-magni tal-istampar u t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku
wara l-kriżi finanzjarja tal-2008. Il-kumpanija hija mexxej
dinji fl-istampar offset tradizzjonali, li jagħfas il-linka fuq
l-imballaġġ bi pjanċa jew ċilindru. Iżda tinsab ħerqana
li tagħti spinta lill-preżenza tagħha fis-suq diġitali li
dejjem qed jikber. L-istampar diġitali ma jeħtieġx pjanċa
fissa biex jistampa l-linka u għaldaqstant l-immaġni
tista’ tiġi mmanipulata u mibdula aktar faċilment fuq
skrin tal-kompjuter.

Il-messaġġ jista’ jgħid: Il-kompetittività tal-Ewropa fissuq tal-istampar diġitali tiddependi fuq Heidelberger
Druckmaschinen AG. Dik hija l-kumpanija li għamlet
il-magna sewda fina fuq wara tal-ħanut mymuesli.
Il-kumpanija tal-makkinarju tal-istampar qiegħda wkoll
tippromwovi industrija awtomatizzata diġitalment
– xi ħaġa li hija essenzjali għall-futur ekonomiku talEwropa hekk kif id-dinja dieħla f’dik li tissejjaħ ir-Raba’
Rivoluzzjoni Industrijali fejn il-magni, aktar milli
l-bnedmin, dejjem aktar ser jagħmlu deċiżjonijiet
operattivi.

L-istampar diġitali, madankollu, huwa aktar għali u
jaħdem aktar bil-mod mill-istampar offset fuq skala
kbira. It-tellieqa kontra l-kompetituri tagħha biex
tnaqqas l-ispiża u żżid il-veloċità tal-istampar diġitali
hija waħda mill-isfidi li Heidelberger Druckmaschinen
qed taffaċċja.
It-tranżizzjoni minn offset għal diġitali hija r-raġuni
għaliex il-kumpanija talbet self mill-BEI biex jgħin
jiffinanzja r-riċerka u l-iżvilupp tagħha. Il-bank tal-UE
ffirma biċċa negozju f’Marzu 2016 biex jagħmel self
ta’ EUR 100 miljun appoġġat mill-Pjan ta’ Investiment
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Din hija l-industrija 4.0.
Jason Oliver, kap tat-taqsima
diġitali, Heidelberger
Druckmaschinen

għall-Ewropa. “Sabiex jistabbilizzaw il-kumpanija,
jeħtieġu li jaħdmu mal-ħtiġijiet li qed jinbidlu tal-klijenti
tagħhom,” jgħid Franz Derler, l-uffiċjal tas-self tal-BEI li
ħadem fuq in-negozju. “Huwa għalhekk li l-investiment
fir-R&Ż huwa importanti.”
Il-garanzija tal-baġit tal-UE tal-Pjan ta’ Investiment
għall-Ewropa suppost li jappoġġa innovazzjoni
teknoloġika fil-kumpaniji tal-Ewropa, fattur li jsostni
s-self lil Heidelberger Druckmaschinen. Studju millekonomisti tal-BEI maħruġ fi Frar 2016 wera li l-Ewropa
teħtieġ tonfoq EUR 130 biljun addizzjonali fis-sena
biex tissodisfa l-mira tal-infiq tal-UE ta' 3 % tal-PDG fuq
ir-riċerka u l-iżvilupp – mira li jqarreb il-kontinent lejn
il-proporzjonijiet ta' investiment fir-R&Ż ta' ekonomiji
ewlenin oħrajn. Sabiex iżżomm aġġornata matteknoloġija avvanzata tal-manifattura, l-Ewropa trid
tonfoq EUR 90 biljun.
Heidelberger Druckmaschinen mhux qed tabbanduna
s-saħħa tal-istampar offset tradizzjonali. Wara kollox,
il-biċċa l-kbira tas-suq annwali ta’ EUR 400 biljun filvolum tal-produzzjoni tal-istampar għadu bbażat fuq
l-istampar offset. Heidelberger Druckmaschinen lanqas
mhi qed tagħmel dan weħidha. Qed tiżviluppa prodotti
bi sħubija ma’ Ricoh u Fujifilm tal-Ġappun, il-pajjiż li
huwa l-mexxej fit-teknoloġija tal-istampar diġitali.

Manfred Seifert,
speċjalista tal-prodotti
fl-impjant ta’ Heidelberg,
iżomm ballun imżejjen
mill-istampatur
tal-kumpanija
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Iżda l-kumpanija mhux biss manifattur ta’ makkinarju
tal-istampar. Hija wkoll, minħabba neċessità, kumpanija
tas-softwer, b’inġiniera li jiżviluppaw programmi għalloperazzjoni ta’ dak il-makkinarju. “Nixtiequ nipprovdu
l-faċilità biex klijent jiddeċiedi jekk hux ekonomiku
għalih li juża l-istampar offset jew diġitali,” jgħid Jason
Oliver. “Fl-aħħar nett nixtiequ noħolqu sistema li tista’
attwalment tiddeċiedi għaliha stess liema opzjoni
tagħżel.”
Fil-futur, il-programmi miktuba minn inġiniera
tas-softwer ta’ Heidelberger Druckmaschinen ser
jippermettu li l-manifattura tkun personalizzata
bħal dak il-kontenitur tal-muesli fil-parti qadima ta’
Heidelberg.

INNOVAZZJONI
għall-kompetittività

Sħana u dawl b’inqas CO2
L-impjant tal-enerġija ppjanat ta’ Kiel iżomm is-sħana għaddejja,
anke meta titfi d-dawl – u jnaqqas l-emissjonijiet tad-dijossidu
tal-karbonju b’70 %

M

eta ssuq il-karozza tiegħek fix-xitwa, issħana li toħroġ mill-magna ssaħħan
il-karozza fuq ġewwa. Itfi l-magna, u
dalwaqt tħoss il-kesħa. Biex tibqa’ fis-sħana, ikollok
tħaddem il-magna, anke jekk tkun ipparkjat filġenb tat-triq.
Issa immaġina li l-karozza tiegħek hija impjant talenerġija enormi. Il-magni tal-gass jiġġeneraw l-elettriku
u, fil-proċess, joħolqu s-sħana. Il-biċċa l-kbira talimpjanti tal-enerġija jirrilaxxaw dik is-sħana minn
ċumnija. Is-sħana kkombinata u l-impjanti tal-enerġija
jużaw is-sħana żejda biex joħolqu s-sħana, bl-istess
mod bħall-karozza. Dawn isaħħnu l-ilma li mbagħad jiġi
ppumpjat permezz tar-radjaturi tal-konsumaturi fid-djar
u l-uffiċċji tagħhom.
Iżda x’jiġri meta jkun hemm inqas domanda għallelettriku u fl-istess ħin id-domanda għas-sħana tkun
għolja? Ngħidu aħna, fin-nofs ta’ lejl fix-xitwa, meta
d-dwal ikunu mitfijin u r-radjaturi jkunu mixgħulin.
Is-sħana kkombinata u l-impjanti tal-enerġija forsi jridu

jipproduċu elettriku li mhux meħtieġ, biex iżżommu
s-sħana għaddejja. Sakemm, jiġifieri, il-kumpanija tasservizzi tal-enerġija ma tfassalx metodu innovattiv biex
tipprovdi s-sħana meta tkun meħtieġa mill-konsumatur,
filwaqt li tipproduċi l-elettriku meta jkun meħtieġ biss.
Dan huwa dak li qed tagħmel Stadtwerke Kiel b’impjant
ġdid ta’ sħana u enerġija kkombinati li qed timmira li
tibda topera fl-2018.
Anke wara li jintfew il-magni ta’ Kiel, is-sħana żejda
tagħhom tiġi maħżuna f’tank tal-ilma għoli 60 m,
sabiex dak il-misħun ikun jista’ jittieħed biex iżomm
il-belt sħuna. Ir-riżultat ikun elettriku għal 250 000 dar
u sħana għal 70 500 klijent. L-impjant il-ġdid ser jemetti
wkoll 70 % inqas ta’ dijossidu tal-karbonju mill-impjant
imħaddem mill-faħam li qed jissostitwixxi. “Huwa ferm
avvanzat, tassew innovattiv,” jgħid Branko Cepuran,
l-uffiċjal tas-self li ħadem fuq is-self ta’ EUR 105 miljun
lil Stadtwerke Kiel iffirmat f’Settembru u appoġġat millgaranzija tal-baġit tal-UE tal-Pjan ta’ Investiment għallEwropa. “Huwa ferm importanti għall-Bank li jappoġġa
dan it-tip ta’ innovazzjoni fl-industrija Ewropea.”

Mikrobi biex isalvaw it-trabi
Minħabba l-firxa splussiva ta’ Żika fl-Ameriki, it-tilqima għaliha saret prijorità
tas-saħħa ewlenija, mhux biss minħabba r-riskji għat-trabi ta’ nisa infettati
waqt it-tqala. L-isfida: niżguraw li tilqima – li tipikament tista’ tinkludi aġent
simili għall-marda perikoluża li hija maħsuba li tikkura – ma tagħmilx ħsara hija
stess lill-fetu. Valneva, li għandha l-kwartieri ġenerali f’Lyon, għandha l-mira li
tipproduċi “tilqima inattivata purifikata.” Tilqim inattivat juża aġent li jikkawża
l-marda bħal virus jew batterju li jkun inqatel minn sustanzi kimiċi, sħana, jew
radjazzjoni. Iżda xorta jistimulaw is-sistema immunitarja biex tipproteġi kontra
l-marda attwali. Anke jekk l-aġent li jikkawża l-marda fit-tilqima jidħol fil-plaċenta, dan ma jinfettax il-fetu, billi
jkun ġie "inattivat.” S’issa it-tilqima ta’ Żika tal-kumpanija “wriet purità eċċellenti,” jgħid il-Viċi Kap Eżekuttiv
Franck Grimaud. Sabiex jgħin lil Valneva tlesti l-ħidma tagħha, il-BEI pprovda self ta’ EUR 25 miljun f’Ġunju 2016,
li jappoġġa wkoll ir-riċerka u l-iżvilupp għal tilqima kontra l-marda ta’ Lyme.
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Rauno Koivusaari fl-ilma

L-għaddas li ra l-enerġija
madwaru
Flejjes kbar għal ġejjieni sabiħ
Il-Bank ipprovda EUR 3.7 biljun għal 46 proġett
edukattiv fi 28 pajjiż, inkluż:

• S elf ta’ EUR 100 miljun lil University College Cork li
jwarrab EUR 27 miljun għall-ewwel fażi tal-Park taxXjenza u l-Innovazzjoni ta’ Cork.. Proġetti tas-saħħa
u l-innovazzjoni ser jirċievu EUR 37 miljun għallinfrastruttura. Investiment ta’ EUR 200 miljun f’71 skola
li se jibbenefikaw minnu 44 000 student huwa l-akbar
self tal-BEI li qatt sar għal skejjel Irlandiżi.

• S elf ta’ GBP 100 miljun lil Newcastle University.jinkludi
GBP 58 miljun għall-Binja tax-Xjenzi Urbani u GBP
40 miljun għaċ-Ċentru Nazzjonali għax-Xjenza tatTixjiħ u l-Innovazzjoni. Il-BEI ser jappoġġa wkoll il-bini
ta’ seba’ skejjel sekondarji ġodda għall-benefiċċju ta’
aktar minn 8 500 tifel u tifla tal-iskola f’Yorkshire.

•M
 inbarra d-EUR 940 miljun allokati fl-2015, il-BEI ser
jiffinanzja EUR 530 miljun oħra għal investiment talgvern għall-benefiċċju ta’ aktar minn 500 000 student
tal-iskola u jkopri infrastruttura aġġornata, effiċjenza
enerġetika, u sigurtà (inklużi miżuri antisismiċi).
F’waħda mill-universitajiet ewlenin tal-Italja, La
Sapienza ta’ Ruma, il-proġetti ffinanzjati mill-BEI ser
jinkludu libreriji ġodda, u bini amministrativ rinnovat
u kampus għall-istudji arkitettoniċi.
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Lil hinn mill-kosta
Portugiża, il-kumpanija
ġdida Finlandiża AW
Energy qed tbiddel
il-mewġ f’elettriku

L

-għaddas
professjonali
Rauno
Koivusaari għamel skoperta. Fl-1993 ilFinlandiż kien fuq spedizzjoni tal-għadis
lil hinn mill-peninsula Porkkala fil-Golf talFinlandja. Irrealizza li l-moviment potenti
tal-mewġ seta’ jiġi sfruttat biex jiġġenera
l-enerġija. Issa konvertitur tal-enerġija
WaveRoller mibni mill-kumpanija tiegħu
AW-Energy wera l-effettività tiegħu matul
perjodu ta’ prova ta’ sentejn f’Peniche, ilPortugall. “Għadda ħafna żmien biex wasalna
fejn wasalna llum,” huwa jgħid. “Iżda ninsab
kuntent li segwejt l-idea tiegħi mill-bidu.”
WaveRoller jopera qrib il-kosta f’fond ta’ 12 sa
14-il metru. Hemm dan jiġbor il-punt eżatt tattlugħ tal-mewġa, filwaqt li jevita l-maltempati
l-aktar vjolenti. AW-Energy tistma li WaveRoller
wieħed ta’ 350 kW jista’ jissodisfa l-ħtiġijiet talelettriku ta’ 440 dar f’Peniche. Bi proġetti mibdija
f’żoni ewlenin qrib il-kosta fil-Portugall, Franza,
l-Iżlanda u ċ-Ċilì, AW-Energy għandha l-mira li
tbiegħ aktar minn 50 WaveRoller fl-erba’ snin
li ġejjin. Il-BEI ta self ta’ EUR 10 miljun f’Lulju

INNOVAZZJONI
INNOVATION
għall-kompetittività
for competitiveness

biex jinbena l-ewwel apparat fuq skala kummerċjali u
titħaffef l-introduzzjoni tat-teknoloġija l-ġdida.

Sors mhux sfruttat ta’ enerġija
nadifa
Il-WaveRoller jinbena madwar panew tal-azzar ta’
18x10 m marbut b’ċappetti ma’ bażi f’qiegħ il-baħar.
Il-panew jiċċaqlaq lura u ’l quddiem bil-kurrent tal-mewġ,
biex jalimenta sistema ta’ konnessjoni motorizzata
idrawlika. Is-sistema ta’ konnessjoni tmexxi ġeneratur
elettriku. L-elettriku jidħol fil-grilja fuq l-art permezz ta’
kejbil taħt il-baħar.
Għalkemm il-potenzjal tal-enerġija mill-mewġ ilha
magħrufa, l-ibħra mqallbin żammew lura l-iżvilupp talindustrija. It-teknoloġiji kienu għaljin u vulnerabbli,
filwaqt li kien diffiċli jinstab finanzjament. “Sakemm
tfaċċa l-BEI, ma kien hemm ebda finanzjament
mill-banek,” jgħid Mikael Martikainen, il-kap talkomunikazzjoni ta’ AW. “Tista’ tgħid li l-enerġija eolika u
solari kellhom vantaġġ ta’ 10 sa 20 sena meta mqabblin
mal-enerġija mill-mewġ.”

L-esperti jemmnu li l-mewġ huma l-akbar riżorsa mhux
sfruttata tal-enerġija rinnovabbli nadifa globalment,
b’potenzjal akbar mill-kapaċità tal-impjanti kollha
stabbiliti b’kombustibili fossili fl-Ewropa kollha.
“L-enerġija mill-mewġ tista’ tissodisfa tal-anqas
għaxra fil-mija tal-ħtiġijiet ta' enerġija tad-dinja,” jgħid
Martikainen. Billi l-mewġ huwa prevedibbli, dawn
ikunu suppliment utli għal sorsi oħrajn tal-enerġija
rinnovabbli.
Il-manutenzjoni
hija
relattivament
sempliċi.
Il-WaveRollers iġorru tankijiet tas-saborra li jimtlew
bl-arja sabiex ikunu jistgħu jżommu fil-wiċċ tal-ilma
sakemm jittieħdu lejn is-siti fejn jitpoġġew. Imbagħad
jimtlew bl-ilma biex jgħarrquhom. Għalkemm
il-konvertitur tal-enerġija mill-mewġ jibqa’ mgħarraq
kompletament matul l-operazzjoni regolari, jista’
jerġa’ jittella' lejn il-wiċċ għall-manutenzjoni billi
jitbattlu t-tankijiet tas-saborra. Dan ifisser li ma hemm
ebda bżonn ta’ operazzjonijiet ta’ għadis kumplessi,
għaljin u potenzjalment perikolużi sabiex jissewwa.
Din hija aħbar ferm iżjed tajba għall-għaddas li
vvintah.

Dwal, kamera, Pjan ta' Investiment
Il-grupp tal-midja Żvediż wara “Beck” u “Wallander” għandu fil-mira preżenza diġitali akbar
Immaġina cross-country skier irtirat jitqabad ma’ wrestler li rebaħ medalji fl-Olimpijadi, jilgħab ittennis ma’ eks rebbieħ tal-grand slam, jew ice hockey ma’ kampjun tal-iStanley Cup. U xi ngħidu
għal kummiedja li għandha bħala protagonist qassis entużjast assenjat lil kongregazzjoni li qed
tixjieħ f’belt żgħira? Jidhru li huma programmi tat-TV mill-aqwa? Għal Bonnier, hekk kienu. Dawn
saru xi wħud mill-ispettakli tat-TV l-aktar popolari fl-Iżvezja fl-2016 fuq kanali li huma ta’ Bonnier.
Minkejja l-avvanzi fil-kumpaniji tal-midja globali bħal Amazon u Netflix, għad hemm xewqa għal
kontenut lokali – sakemm ikun disponibbli fuq tagħmir diġitali konvenjenti. “Billi aktar u aktar nies
jitkellmu bl-Ingliż, il-lingwa mhix tassew ostaklu fl-Iskandinavja biex jintwera kontenut prodott
internazzjonalment,” jgħid Anders Bohlin, viċi-konsulent ekonomiku fit-taqsima tal-ekonomija
diġitali: tal-BEI. “Iżda n-nies xorta jridu jaraw talent lokali u mhux biss stilel ta’ Hollywood. Iridu jaraw
programmi f’xenarji lokali.” Huwa għalhekk li Bonnier irċieva self ta’ EUR 100 miljun appoġġat millgaranzija tal-baġit tal-UE tal-Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa biex jiżviluppa pjattaformi diġitali
avvanzati, kif ukoll biex joħloq kontenut Skandinavu. “In-negozju tagħna huwa bbażat fuq ilġurnaliżmu, l-għarfien u r-rakkontar ta’ stejjer tajbin ħafna, "jgħid iċ-Chairman tal-kumpanija CarlJohan Bonnier. “ Dan ser ikompli. Iżda l-mod fejn u kif il-kontenut tagħna jilħaq il-klijent huwa dejjem
aktar fuq pjattaformi mobbli.”
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Georgia u Niki
Kafkalia fil-fabbrika
tal-laħam tagħhom
fir-raħal ta’ Agros

Nimmiraw fil-kbir għal
INTRAPRIŻI TA' DAQS
ŻGĦIR u MEDJU
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300 000 SME u kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja
Sostnuti 4.4 miljun impjieg f’SMEs u kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja
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Ir-raħal iż-żgħir
u l-bank il-kbir
Agros jingħata għajnuna
essenzjali għal negozji talfamilja milquta ħażin mill-kriżi
bankarja ta’ Ċipru

F

il-Muntanji Troodos, fil-quċċati l-aktar għoljin
ta’ Ċipru, hemm imgeddes ir-raħal żgħir ta’
Agros f’anfiteatru naturali mdawwar minn art
imtarrġa ta’ dwieli u ward roża. Iżda l-muntanji ma
setgħux jagħtu kenn lill-1 000 resident mill-kriżi
finanzjarja tal-gżira.
Mill-2011 sal-2013, il-kriżi laqtet ħażin ħafna b’mod
partikolari lin-negozji ż-żgħar. Il-Bank Ewropew talInvestiment żied it-tislif tiegħu f’Ċipru bil-kbir minn
dak iż-żmien 'il hawn. Is-sidien tan-negozji ż-żgħar ta’
Agros huma fost il-benefiċjarji. “Li kieku ma kellniex dan
is-self, l-affarijiet kienu jkunu tassew diffiċli għalina,”
tgħid Georgia Kafkalia, li tmexxi fabbrika ta’ laħmijiet
affumikati fir-raħal mal-ġenituri tagħha u oħtha.
Is-self tal-BEI lil Ċipru fil-biċċa l-kbira jitqassam permezz
tal-banek lokali u soċjetajiet tal-kreditu, li għandhom
kuntatti mill-qrib mas-sidien tan-negozji ż-żgħar bħallfamilja Kafkalia. Dan is-self għan-negozji ż-żgħar għen

Il-kriżi finanzjarja kienet żmien diffiċli. Iżda jekk għandek
x'imkien fejn taħdem, il-ħajja tagħtik lura dak li teħtieġ.”
Niki Agathocleous, sid, Niki’s Sweets, Agros
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Niki Agathocleous
tħejji ħelu tradizzjonali
Ċiprijott fil-fabbrika
tagħha ta’ Agros

biex għolla l-appoġġ tal-BEI għal Ċipru għal 15 % talPDG tagħha. “Ir-rata tal-imgħax għolja mitluba millbanek lokali kienet problema kbira għan-negozji
ż-żgħar,” jgħid Nicos Yiambides, l-uffiċjal tas-self lil Ċipru
tal-BEI. “Nistgħu niksbu finanzjament għan-negozji
b’rati aktar baxxi u b’maturitajiet itwal, u dan għandu
effett pożittiv ħafna.”

L-SMEs ta’ Ċipru jingħataw
termini aħjar
Negozji żgħar huma importanti għas-saħħa ekonomika
ta’ kwalunkwe ekonomija. F’raħal żgħir bħal Agros
is-suċċess tagħhom huwa ferm aktar importanti, iżda
l-aċċess għall-finanzjament huwa diffiċli meta negozju
jeħtieġ jespandi jew jaġġorna t-tagħmir tiegħu. Il-familja
Kafkalia kellha bżonn EUR 80 000 biex tixtri makkinarju
ġdid għall-kamra fejn jaffumikaw iz-zalzett tagħhom,
kif ukoll softwer u hardware ġdid għal kontabilità u
l-iffatturar. Għalkemm bnew relazzjonijiet mal-klijenti
matul 40 sena, “irridu ninvestu biex inkomplu noperaw,”,
tgħid Georgia Kafkalia.
Anke negozji li rnexxew matul il-kriżi finanzjarja ntlaqtu
bir-rati tal-imgħax għoljin li ġew wara. Costas Tsiakkas
stabbilixxa l-fabbrika tal-inbid mal-mara tiegħu 28 sena
ilu u issa jimpjega 11-il persuna. Il-bejgħ tiegħu żdied
fis-sena wara li laqtet il-kriżi finanzjarja. Iżda meta kellu
bżonn jinvesti fir-rinnovazzjoni ta’ xi wħud mill-artijiet
imtarrġa u s-sistemi tal-irrigazzjoni tiegħu, il-banek
lokali talbu mgħax ta' 9 %.
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Tsiakkas mar għand Troodos Cooperative Society, li
tagħtu self ta’ EUR 100 000 mill-Cooperative Central
Bank f’Nicosia. Is-self tal-Cooperative, min-naħa tiegħu,
kien iffinanzjat mill-BEI. Ir-rata: 2.6 %. “Dan is-self fetaħli
għajnejja li, iva, jista’ jkun hemm rata aktar baxxa,”
Tsiakkas jgħid. “Il-problema tagħna dejjem kienet ir-rati
għoljin.”
Bil-produzzjoni kurrenti ta’ 160 000 flixkun fis-sena,
huwa importanti għall-ekonomija lokali li Tsiakkas
jirnexxi, billi huwa jixtri l-biċċa l-kbira tal-għeneb tiegħu
mingħand bdiewa fil-viċin. Huwa wkoll importanti
għall-ġejjieni tal-familja tiegħu. Tnejn mis-subien tiegħu
bħalissa qed jitħarrġu fis-sengħa tal-produzzjoni talinbid u l-agrikoltura u Tsiakkas mistenni li t-tnejn l-oħra
jsegwuhom fin-negozju tal-familja wkoll.
Il-Cooperative Central Bank jaġixxi bħala intermedjarju
mal-BEI f’isem il-banek kooperattivi Ċiprijotti għal self
ta' bejn EUR 10 000 u EUR 100 000. It-18-il kooperattiva
lokali kollha taw self lill-SMEs ta’ Ċipru li oriġinaw
mill-BEI. “L-impatt ta’ dan is-self huwa kbir ħafna,”
jgħid Dr. Kostantinos Vrachimis, kap tal-iżvilupp talprodotti tal-bejgħ fil-Cooperative Central Bank.
“Agros huwa mwarrab ħafna. Dawn huma negozji talfamilja li jimpjegaw nies lokali, u ħafna negozji oħrajn
jiddependu fuqhom billi jipprovdulhom laħam jew frott,
pereżempju.”

“Jien għandi rabta ma’ dawn il-postijiet. Nemmen bissħiħ li għandna nħarsu l-mod ta’ għajxien t'hemmhekk.”

It-tradizzjonijiet tal-gżira
It-tradizzjonijiet ta’ Ċipru ta’ sikwit huma mħarsa minnegozji ż-żgħar. F’Agros, Niki Agathocleous tkebbes
il-fjamma għal deżerti tradizzjonali imsejħa ħelu talkuċċarina, magħmula biċ-ċirasa, dulliegħ, sfarġel,
ġewż jew ward u servuti ma’ kafè magħqud u qawwi.
Il-workshop tagħha juża metodi tradizzjonali biex jgħalli
l-frott – 200 tunellata kull sena – u jinħoloq ġulepp bittogħmiet ta’ vanilla, kannella jew imsiemer tal-qronfol.
Hija timpjega 25 persuna, il-biċċa l-kbira nisa, u tbiegħ
l-aktar f’Ċipru stess bi dħul annwali ta’ EUR 1 miljun.
Ħadet self ta’ EUR 20 000 mit-Troodos Cooperative
Society biex tixtri tagħmir ġdid u tirranġa xi wħud millbinjiet tagħha. “Huwa tassew importanti li ninvestu
u nimxu ’l quddiem,” jgħid Agathocleous, li tmexxi
n-negozju mar-raġel u ż-żewġ subien tagħha. “Il-kriżi
finanzjarja kienet żmien diffiċli. Iżda jekk għandek
x'imkien fejn taħdem, il-ħajja tagħtik lura dak li teħtieġ.”

Costas Tsiakkas filkantina tal-fabbrika
tal-inbid tiegħu flgħoljiet qrib Agros

Vrachimis kiber f’raħal agrikolu u jħoss rabta mannegozji ż-żgħar ta’ Agros u komunitajiet żgħar oħrajn.
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Mill-universitajiet
ta’ Pariġi għas-suq
Bi trattamenti għallkanċer u teknoloġiji
diġitali, l-ewwel fond
tal-impriżi derivati jieħu
r-riċerka akkademika “lil
hinn mill-bank tallaboratorju”

A

ngelita Rebollo hija Spanjola fuq tagħha li filfirma tal-email tagħha għandha l-messaġġ,
“Meta l-ħajja tagħtik il-lumi, oħroġ it-tequila
u l-melħ.” Għandha wkoll moħħ xjentifiku brillanti,
li hija tuża biex toqtol – ċelluli tal-kanċer, jiġifieri.
Fil-laboratorju tagħha f’Université Pierre et Marie
Curie fl-Isptar storiku Pitié-Salpêtrière qrib ir-riva taxXmara Seine f’Pariġi ċentrali, Rebollo żviluppat teknika
li timblokka funzjonijiet speċifiċi ta’ proteini li jbiddlu
ċellula sana f’ċellula tal-kanċer. It-trattament jista’ jgħin
persuni b’firxa ta’ mardiet, għalkemm ir-riżultati inizjali
jissuġġerixxu li l-ewwel ser jintuża għat-trattament
tal-kanċer tal-ovarji u tipi severi ta’ kanċer tas-sider.

Angelita Rebollo
fil-laboratorju
tagħha f’Pariġi

Aħna tal-ewwel, għalhekk kulħadd
qed iħares lejna biex jaraw jekk din
hijiex xi ħaġa li jistgħu jsegwu.
Philippe Tramoy, imsieħeb, Quadrivium 1
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Filwaqt li l-kemoterapija tikkawża għadd kbir ta' effetti
sekondarji billi teqred ħafna ċelluli tajbin flimkien ma’
dawk kanċerużi, it-terapija mmirata ta’ Rebollo toqtol
biss iċ-ċelluli tal-kanċer.
Ir-riċerka tagħha dwar is-suġġett bdiet 17-il sena ilu
f’Madrid u din wasslitha biex tistabbilixxi kumpanija,
PEP-Therapy, flimkien ma’ xi xjentisti oħrajn li kienu
jaħdmu ma’ istituzzjonijiet tar-riċerka prestiġjużi
Franċiżi. L-isem tal-kumpanija ġej mill-mollekuli filqalba tar-riċerka ta’ Rebollo – peptidi li jinterferixxu u
li jippenetraw iċ-ċelluli. Ir-rwol tal-kumpanija huwa li
tikkonverti din l-iskoperta xjentifika f’mediċina li tista’
tintuża biex issalva l-ħajjiet. “Ir-raġuni għaliex ħloqna
l-kumpanija kienet biex nittrasferixxu r-riċerka mill-bank
tax-xogħol għall-isptar,” tgħid Rebollo. “L-objettiv huwa
li niżviluppaw mollekula li ser tgħin lil bosta nies.”

Impriża derivata akkademika fi
Franza
PEP-Therapy irċeviet EUR 1 miljun ta’ appoġġ minn
Quadrivium 1, l-ewwel fond ta’ investiment Franċiż
biex jipprovdi finanzjament ta’ avvjament għal proġetti
tax-xjenzi tal-ħajja u tat-teknoloġija diġitali li jibdew –
jew huma marbuta ma’ – tnax-il istituzzjoni tar-riċerka
akkademika Franċiża. Huwa mudell li tnieda minn
universitajiet Amerikani biex jistabbilixxu kumpaniji
kbar bħal Genentech u Lycos. Università fl-aħħar
mill-aħħar għandha t-tendenza li taqla’ aktar flus
billi tiżviluppa prodott milli sempliċement tilliċenzja
r-riċerka tagħha lil kumpanija kbira għal żvilupp
ulterjuri. Il-parteċipazzjonijiet azzjonarji f’impriżi
derivati akkademiċi jinkoraġġixxu wkoll lir-riċerkaturi
biex jibqgħu fil-postijiet akkademiċi tagħhom, minflok
ma jaċċettaw pożizzjonijiet b’paga ogħla fl-industrija

privata. Fl-Ewropa l-impriżi derivati akkademiċi qabdu
sew fir-Renju Unit, fejn il-BEI appoġġa kumpanija
derivata tal-Imperial College.
Iżda s'issa kienu għadhom qatt ma nħolqu fi Franza.
Quadrivium, li hija mmexxija minn tim f’Seventure
Partners u ffinanzjata minn bosta investituri, inkluż
Bpifrance, sussidjarja ta’ Caisse des Dépôts, f’April
irċeviet impenn ta’ EUR 20 miljun mill-Fond Ewropew
tal-Investiment, il-fornitur speċjalista tal-Grupp tal-BEI
ta’ finanzjament ta’ riskju għall-SMEs. Bl-appoġġ talgaranzija tal-baġit tal-UE tal-Pjan ta’ Investiment għallEwropa, l-investiment tal-FEI tella’ l-finanzjament totali
ta’ Quadrivium 1 għal EUR 56 miljun. “Kienet sfida biex
nintroduċu dan il-kunċett fi Franza,” jgħid Philippe
Tramoy, l-imsieħeb ta’ Quadrivium li jimmaniġġja
l-portafoll tagħha tax-xjenzi tal-ħajja. “Aħna minn talewwel, għalhekk kulħadd qed iħares lejna biex jaraw
jekk din hijiex xi ħaġa li jistgħu jsegwu.”

Lezzjonijiet f’kultura ta’
kumpanija derivata akkademika
Qabel ma waqqaf Quadrivium 1, Tramoy ħadem fil-biċċa
l-kbira fuq biċċiet ta' negozju ma’ kumpaniji Amerikani
u ditti oħrajn fl-Ewropa. Fil-bidu ma kienx ċert jekk
il-kumpaniji derivati akkademiċi kinux ser jaħdmu fi
Franza. “Hija tassew kwistjoni ta’ attitudni jew kultura.
Fid-dinja Anglo-Sassona, iħarsu lejn id-dħul futur biex
jivvalutaw il-kumpanija. Fi Franza ġeneralment iħarsu
lejn l-aħħar tliet snin,” huwa jgħid. “Daqs li kieku qed
tqis biss il-wiċċ tal-ilma u mhux qed teżamina l-fond.”
Jekk l-investimenti ta’ Quadrivium jirnexxu, jemmen
li dik l-attitudni ser tinbidel. S’issa il-fond investa
f’10 kumpaniji. Kull waħda minnhom bdiet f’waħda jew
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aktar mit-12-il istituzzjoni ta’ riċerka li huma involuti
ma’ Quadrivium mill-Università ta’ Pariġi IV (Sorbonne)
għall-Institut Curie u l-ESPCI Paris.
Quadrivium 1 għandha l-ħsieb li tinvesti f’16 sa
20 kumpanija biss, għalkemm Tramoy fl-aħħar millaħħar jippjana li joħloq fond ieħor. Quadrivium 1 hija
ffokata fuq l-appoġġ tal-istadji li jmiss tal-iżvilupp għallkumpaniji tagħha. Dan huwa importanti fix-xjenzi talħajja, pereżempju, fejn jgħaddu ħafna snin biex prodott
jinġieb – kif tgħid Angelita Rebollo – mill-bank taxxogħol sal-isptar.
PEP-Therapy bħalissa qed tibda studji biex tikkonferma
s-sigurtà tal-kompost tagħha. Rebollo u l-kollegi
tagħha mhux ser jaraw il-prodott tagħhom bħala
mediċina li tkun disponibbli b’mod ġenerali għal
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madwar tmien snin, għalkemm ser tintuża fi sptarijiet
matul il-provi kliniċi.
“Hija triq twila,” jgħid Antoine Prestat, bijoloġista b’MBA,
li huwa wkoll il-kofundatur ta’ PEP-Therapy u huwa l-kap
eżekuttiv tagħha. “Huwa importanti ħafna li jkollok fond
bħal Quadrivium li jifhem il-proċess.”
Angelita Rebollo tifhem sew l-ekonomiji tar-riċerka
xjentifika. Wara kollox, hija telqet minn postha
f’Madrid minħabba li l-fondi għar-riċerka fi Spanja
kienu skarsi. Marret Pariġi biss wara xi żmien filĠermanja u l-Belġju. “L-investiment ta’ Quadrivium
jgħinna nħallsu għall-istadji tal-iżvilupp,” hija tgħid.
“Kellna bżonn il-fondi biex insibu din il-mollekula –
din il-mollekula li nisperaw ser issalva l-ħajjiet.” Dak
m'għandux prezz.
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Meta s-self ikun ħaġa tajba għall-ħut
Agħti ħuta lil raġel, u titimgħu għal ġurnata. Agħtih self intermedjat
b’benefiċjarji multipli, u jkun jista’ jitma’ lil oħrajn għal ħajtu kollha.
PP Orahovica hija kumpanija agrikola fil-Lvant tal-Kroazja, li tkabbar
ġellewż, tipproduċi r-Riesling, tirgħa l-baqar u tnissel il-karpjuni.
Sabiex tittrasporta l-ħut mill-għadira tal-ħut tagħha ta’ 1 000 ettaru, ilkumpanija kienet iġġorr il-ħut ħaj fi trakkijiet speċjali. “Tista’ tikkunsinna
10 tunnellati ta’ ħut, flimkien ma’ 10 tunnellati ta’ ilma. Wara l-kunsinna,
tkun għadek kif tlift 10 tunnellati ta’ ilma frisk,” jgħid Marko Rašić, ilpresident tal-bord ta’ sorveljanza. Hemm spiża ekonomika u ambjentali
biex iġġorr tunnellati ta’ ilma frisk. Għaldaqstant, PP Orahovica żiedet
il-produzzjoni tal-ħut għal 4 500 ettaru u bniet impjant biex tipproċessa
l-ħut, minflok tittrasportahom ħajjin. “Issa nistgħu nikkonsenjaw flettijiet tal-ħut, ħut
iffriżat, prodotti differenti varji, li jfisser li qed inżidu l-valur tal-ħut,” jgħid Rašić. Ilkumpanija, li timpjega 1 262 persuna, irċeviet għotja ta’ EUR 1.4 miljun mill-Istrument
tal-UE għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni fl-Iżvilupp Rurali u self ta’ EUR 4.4 miljun minn
HBOR, bank tal-istat Kroat u intermedjarju tal-BEI. Fl-2016 il-Bank iffirma estensjoni ta’
EUR 150 miljun ta’ self lil HBOR li huwa maħsub li jingħata lil kumpaniji b’kapitalizzazzjoni
medja bħal PP Orahovica. “Hija offerta attraenti ħafna, b’imgħax baxx u perjodu ta’
ripagament twil,” jgħid Rašić. B’kollox, il-BEI ffinanzja lil HBOR b’aktar minn EUR 2 biljuni
biex jappoġġa SMEs u kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja, u proġetti tas-settur pubbliku
fl-industrija, it-turiżmu, u skemi ta’ infrastruttura fuq skala medja.

Il-farm
tal-ħut PP
Orahovica
fil-Lvant
talKroazja

L-ewwel passi bi żraben tat-tfal
Il-firxa ta’ żraben tat-tfal kibret veloċement fi snin riċenti biex
tinkludi għażliet sani u naturali. Sabiex tipprovdi din l-għażla
ta’ prodotti lil Brno fir-Repubblika Ċeka, Lucie Prokešová
ngħatat self appoġġat mill-UE permezz ta’ Komercní banka.
Il-ftehim tal-Faċilità ta’ Garanzija ta’ Self COSME ma’ Komercní
Banka huwa appoġġat mit-Tieqa għall-SMEs tal-Pjan ta’
Investiment għall-Ewropa mmexxi mill-FEI.
Lucie fetħet il-ħanut tagħha Neobuto fil-bidu tal-2016. Ilklijenti kultant jiġu mis-Slovakkja u l-Awstrija biex jesploraw
ditti ġodda taż-żraben tat-tfal li qabel ma kinux magħrufa
fis-suq Ċek. Neobuto taħdem ukoll ma’ fiżjoterapista tat-tfal
biex tespandi l-firxa taż-żraben u tirrispondi għall-ħtiġijiet
speċifiċi bħal saqajn ċatti. Lucie tippjana li tiftaħ fergħa
ġdida fl-2017 fi Praga.
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għall-Infrastruttura

5 600 MW ta’ kapaċità ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku
86 % ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli
41 000 km ta' linji tal-elettriku mibnija jew aġġornati
45 miljun ta’ arloġġi intelliġenti installati
4 miljun unità domestika bl-elettriku
13-il miljun abitant tal-UE li jibbenefikaw minn

infrastruttura urbana u servizzi aġġornati







 opolazzjoni ta’ 55 miljun fi ħdan l-UE li tibbenefika minn
P
infrastruttura mtejba permezz ta’ programmi kofinanzjati

980 miljun passiġġier addizzjonali bi trasport iffinanzjat mill-BEI
10 miljun persuna b’servizzi tal-kura tas-saħħa mtejba
120 000 unità domestika f’akkomodazzjoni soċjali

u affordabbli ġodda jew rinnovati
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25 miljun persuna b’ilma tajjeb għax-xorb aktar sigur
20 miljun persuna b’sanità mtejba
1.7 miljun persuna b’riskju mnaqqas ta’ għargħar
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Belt waħda, ħafna
ħtiġijiet, self wieħed
Self wieħed tal-BEI jappoġġa firxa ta’
proġetti f’Bologna. Minn rinnovazzjonijiet
ta’ skejjel għal mogħdijiet għar-roti u
miżuri biex jipprevjenu ħsara minn
terremoti, is-self jirrappreżenta t-tip ta’
żvilupp urban fil-qalba tal-Aġenda Urbana
tal-UE, li tnediet fl-2016

L

-istudenti tal-iskejjel sekondarji fin-nofsinhar
ta’ Bologna jistgħu ma jkomplux jivvjaġġaw
lejn klassijiet ffollati żżejjed lil hinn mill-viċinat
tagħhom. L-Iskola Via Lombardia tlestiet fit-tmiem
tal-2016, taqdi 225 tifel u tifla viċin djarhom u
d-daqsijiet tal-klassijiet huma konsiderevolment
iżgħar mill-kundizzjonijiet preċedenti tagħhom.
L-iskola hija wkoll:
• mibnija f’taqsimiet prefabbrikati li ħaffu l-kostruzzjoni;
• klassi A-plus għall-iffrankar tal-enerġija, b’tisħin solari u
insulazzjoni qawwija;
•
reżistenti kontra t-terremoti (terremot fl-2012
b’epiċentru 36 km minn Bologna qatel 27 persuna
fir-reġjun).
“L-ambjent tat-tagħlim tat-tfal ser ikun aħjar, u dan ser
itejjeb l-edukazzjoni tagħhom,” qalet Marika Milani,
kap tad-Dipartiment tat-Tiġdid Urban ta’ Bologna. “Ma
jkollhomx għalfejn jivvjaġġaw ’il-bogħod għall-iskola.
Mhux ser ikunu marsusin fi klassi. Aħna kburin ħafna
b’dan.”
Milani għandha ħafna proġetti li għandha tkun kburija
bihom. B’self ta’ EUR 50 miljun mill-BEI, Bologna nediet
sensiela ta’ skemi differenti ħafna. Sottostanti għallprogramm sħiħ ta’ EUR 160 miljun, hemm il-pjan talbelt biex issir post aħjar għar-residenti u lokalità aktar
attraenti għan-negozji u l-viżitaturi – kif ukoll aktar
reżiljenti għal terremoti u riskji klimatiċi.

Vincenzo D’Aprile, inġinier
tal-ibliet waqt li jaħdem
fuq ir-rinnovazzjoni talportiki storiċi ta’ Bologna
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Ma tantx kellna
daqshekk flus biex
nagħmlu dan kollu għallbelt sabiħa tagħna.
Is-self tal-BEI kien
tassew neċessarju.”
Marika Milani, kap tatTiġdid Urban, Bologna

Skola ġdida f’Bologna,
kostruzzjoni ffinanzjata
mill-qafas ta' self tal-BEI

“Ma kellniex tant flus biex nagħmlu dan kollu għall-belt
sabiħa tagħna,” tgħid Milani. Is-self tal-BEI kien tassew
neċessarju.”
Imsejjaħ qafas ta' self minħabba li jintuża għal aktar
minn proġett wieħed, dan it-tip ta’ self tal-BEI huwa
għodda importanti għall-gvernijiet lokali li qed ifittxu
li l-komunitajiet tagħhom ikunu aktar sostenibbli.
Finanzjament aħjar tal-gvernijiet lokali u reġjonali huwa
essenzjali għall-Aġenda Urbana għall-UE, li tnediet
uffiċjalment f’Amsterdam f’Mejju 2016. F’Bologna, is-self
tal-BEI jappoġġa:
• ir-rinnovazzjoni ta’ bosta bini muniċipali, toroq, spazji
pubbliċi, u pjazez;
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• it-tlestija ta’ mogħdija għar-roti madwar iċ-ċentru talbelt storika;
• ir-restawr tal-parti tal-portiki medjevali famużi fil-ġenb
tat-toroq ta’ Bologna li jitilgħu sas-Santwarju ta’ San
Luca li jħares fuq il-belt.
Il-portiki huma kandidati biex jiddaħħlu fil-Lista
tal-Patrimonju Dinji tal-UNESCO. “Huma s-simbolu
l-aktar importanti ta’ Bologna fil-memorji talviżitaturi,” tgħid Milani. “Iżda m’hemmx għalfejn
niddedikaw ħafna ħin u sforz biex nilħqu ftehim
separat għar-restawr tagħhom. Dawn il-proġetti
differenti kollha huma kkombinati f’negozju wieħed
mal-BEI b’rata tassew tajba.”

INFRASTRUTTURA
għal Ewropa kkollegata

Ilya de Marotta fil-mgħalaq
tal-Kanal tal-Panama

Niftħu l-kummerċ
L-ikbar mgħalaq fid-dinja
jinfetħu b’teknoloġija Ewropea
Il-bastimenti enormi li kienu jistennew il-marea fuq
ix-Scheldt għal ħames sigħat, waqt li jistennew li jmiss
lilhom biex iħottu l-merkanzija tagħhom. Eventwalment
kienu jidħlu fil-magħluq Kallo, li kien jeħodhom salmollijiet tal-baċiri ta’ Waasland. “Il-magħluq kien tassew
mimli,” jgħid Freddy Aerts, kap tal-aċċess marittimu talMinisteru Fjamming tal-Mobbiltà u x-Xogħlijiet Pubbliċi.
“Għalhekk kellna dawn l-imblokki tat-traffiku.”
Fl-2016 Aerts ipprovda lil dawn il-bastimenti talmerkanzija mod biex jegħlbu t-traffiku. Il-port
ta’ Antwerp inawgura l-ikbar magħluq fid-dinja
f’Ġunju. Il-magħluq Kieldrecht ittrippla l-ammont ta’
bastimenti li jużaw il-baċiri ta’ Waasland fir-riva taxxellug tax-Scheldt billi pprovda mod ieħor biex jidħlu
l-bastimenti. “Issa nistgħu naċċettaw l-ikbar bastimenti
li qed ibaħħru,” jgħid Aerts. “Ser ikun stimulu reali
għall-ekonomija.”
F’xahar memorabbli għal magħluq enormi, infetħet
it-tielet korsija ta’ magħluq enormi fil-Kanal tal-Panama.
Kemm Antwerp u l-Panama ġew iffinanzjati mill-BEI,
li pprovda EUR 160.5 miljun għall-ispiża ta’ Kieldrecht.
L-espansjoni tal-Panama, li swiet aktar minn USD
5 biljun, irċeviet USD 500 miljun mill-BEI.

Il-kapaċità tal-baċiri mhix użata
biżżejjed
Fuq ir-riva tal-lemin tax-Sheldt, Antwerp għandha sitt
mgħalaq, inkluż il-Berendrecht il-kbir, li nfetaħ fl-1989.
Permezz ta’ dik l-infrastruttura, dan huwa t-tieni l-akbar
port fl-Ewropa wara Rotterdam.
Fuq ir-riva tax-xellug il-baċiri ta’ Waasland kienu
ppjanati fis-snin sebgħin bil-potenzjal li jimmaniġġjaw
anke l-akbar bastimenti tal-lum, li għandhom pixka
ta’ madwar 16-il metru. Il-problema hi li l-magħluq

ta’ Kallo, li għandu 30 sena, kien l-uniku aċċess għal
Waasland u kien żgħir wisq. Din kienet problema għattkabbir ta’ Antwerp. Kienet ukoll problema strateġika
għall-Ewropa. Il-merkanzija hija mistennija li tirdoppja
sal-2050. Il-portijiet jeħtieġ li jlaħħqu ma’ dik iż-żieda.
“Il-magħluq ta’ Kieldrecht jiftaħ il-kapaċità tal-port,”
tgħid Inge Vermeersch, Inġiniera tal-BEI li ħadmet fuq
il-proġett tal-magħluq il-ġdid. “Il-magħluq ser jgħin
lil Antwerp issaħħaħ il-pożizzjoni tagħha fl-Ewropa.”
62 500 persuna diġà jaħdmu direttament fil-baċiri ta’
Antwerp. Il-port jiswa 4 % tal-prodott gross domestiku
Belġjan, skont il-bank nazzjonali tal-pajjiż.

Taħt elmu protettiv roża
In-naħa l-oħra tal-Atlantiku, Ilya Espino de Marotta
libset l-elmu protettiv roża standard tagħha għallinawgurazzjoni tal-mgħalaq il-ġodda tal-Kanal talPanama. Huwa r-rispons tagħha għal dawk li ħasbu li
mara ma setgħetx tkun kap inġinier għall-Kanal. “Bħala
mara, xi rġiel kellhom dubbji dwar il-ħatra tiegħi, iżda
jien nista’ nimmaniġġja,” tgħid de Marotta. “Nilbes
elmu protettiv roża biex nagħmel stqarrija li mara tista’
tagħmel dan ix-xogħol.” U għalkemm ir-raġel u t-tifel
tagħha kellhom jingħataw trattament għall-kanċer
matul il-proġett enormi, hija xorta lestiet xogħolha.
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Il-Kaxxa tal-Għodda tal-Aġenda
Urbana tal-UE
Pula, il-Kroazja
EUR 40 miljun għarrikostruzzjoni, l-estensjoni
u r-riabilitazzjoni talfaċilitajiet qodma tal-Isptar
Ġenerali ta’ Pula, l-uniku
sptar pubbliku f’Istria.

Helsinki, il-Finlandja

Il-Belġju/Franza

EUR 180 miljun għassostituzzjoni ta’ trammijiet,
l-estensjoni tas-servizz
tat-tramm, u r-rinnovazzjoni
tan-netwerk biex jiġi
pprovdut servizz ta’ kwalità
aħjar u aktar affidabbli

EUR 46 miljun ta’ ekwità għal
fond li juża tekniki innovattivi
biex jiddekontaminaw s-siti
abbandunati mniġġsin
(ara l-istorja dwar il-Fondi
Ginkgo, paġna 34)

FAQAR URBAN

MOBBILTÀ URBANA

UŻU TAL-ART SOSTENIBBLI U
SOLUZZJONIJIET IBBAŻATI FUQ
IN-NATURA

EKONOMIJA ĊIRKOLARI

ADATTAMENT TAL-KLIMA

TRANŻIZZJONI DIĠITALI

Il-Belġju

Lisbona, il-Portugall

EUR 200 miljun b’appoġġ
għal azzjoni klimatika u
l-ekonomija ċirkolari malBelġju kollu ma’ Belfius Bank

EUR 250 miljun għal
infrastruttura tad-drenaġġ
imtejba biex tnaqqas ilħsara mill-għargħar, kif ukoll
infrastruttura oħra, bħallakkomodazzjoni soċjali
(Ara l-istorja f’paġna 37)
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12-il belt tar-Renju Unit
inkluż Londra, Manchester,
Liverpool u Glasgow
EUR 25 miljun għal
Hyperoptic, li tinstalla
netwerks tal-broadband
f’binjiet għoljin ħafna

INFRASTRUTTURA
għal Ewropa kkollegata

Aktar minn 70 % tal-Ewropej jgħixu f’żoni urbani, u 55 %
tal-investiment pubbliku jsir minn gvernijiet reġjonali jew lokali.
Il-BEI qed jestendi t-tislif tiegħu lill-proġetti urbani b’riskju ogħla
taħt il-Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa. Fl-2016 l-UE ffinalizzat
l-Aġenda Urbana tagħha, li tinkludi taqsima sħiħa dwar ir-rwol
tal-BEI biex din isseħħ.

Silesia Superjuri, il-Polonja
EUR 329 miljun għarriġenerazzjoni f’10 eks
bliet tal-minjieri u l-azzar
IMPJIEGI U ĦILIET FL-EKONOMIJA
LOKALI

L-Irlanda ta’ Fuq,
ir-Renju Unit
Rhineland-Westphalia tatTramuntana, il-Ġermanja
EUR 100 miljun għal ċentri ta’
lqugħ għal dawk li jfittxu ażil

EUR 166 miljun għallmodifika u l-kostruzzjoni
ta’ akkomodazzjoni soċjali
effiċjenti fl-enerġija

INKLUŻJONI TA’ MIGRANTI U
REFUĠJATI

AKKOMODAZZJONI

TRANŻIZZJONI TAL-ENERĠIJA
AKKWIST PUBBLIKU INNOVATTIV
U RESPONSABBLI

Baden-Württemberg,
il-Ġermanja
EUR 825 miljun għall-Istat
biex jiffinanzja ferroviji biex
jinkrew lil aktar operaturi
tal-ferroviji iżgħar, biex
iżid il-kompetizzjoni u
għaldaqstant inaqqas l-ispejjeż
għat-trasport pubbliku

KWALITÀ TAL-ARJA

Il-Lussemburgu

Pariġi, Franza

EUR 2 miljuni mill-programm
ta' Assistenza Ewropea għallEnerġija Lokali għal assistenza
teknika biex tappoġġa EUR
45 miljun f’investimenti millFond Ewropew għall-Effiċjenza
Enerġetika, li jappoġġa
proġetti żgħar għall-effiċjenza
enerġetika madwar l-UE kollha

EUR 1 biljun għall-kostruzzjoni
tal-ewwel sezzjoni tal-Grand
Paris Express, netwerk tal-metro
awtomatizzat. Ladarba titlesta,
din is-sezzjoni ta’ 33 km ser tilħaq
22 muniċipalità fin-Nofsinhar
ta’ Pariġi, u taqdi aktar minn
miljun abitant. Bħala alternattiva
għall-użu tal-vetturi, din ser
tnaqqas it-tniġġis tal-arja
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Assistenza għall-għargħar għal
imsieħeb ġdid
Il-Georgia terġa’ tibni u
tistabbilixxi infrastruttura għal
kummerċ aħjar
Darba tard billejl f’Ġunju 2015, Ilia Darchiashvili kien
qed isuq fi Tbilisi ċentrali f’xita qliel. Inzerta ħafna
traffiku f’Chabua Amirejibi Highway hekk kif kien joqrob
wieħed mill-ponijiet fuq ix-Xmara Vere, tributarju ta’
Mtkvari, ix-xmara ewlenija tal-belt. Darchiashvili dawwar
it-Toyota tiegħu lejn pont ieħor fejn il-karozzi ma kinux
weqfin u mar id-dar jorqod. “Kienet xita qliel u t-traffiku
kien imblokkat. Ma kien hemm ebda perċezzjoni li
kienet ser isseħħ xi ħaġa,” huwa jiftakar.
“Imbagħad seħħet.”
Sakemm Darchiashvili stenbaħ, miljun metru kubiku
ta’ tajn kien niżel fil-Vere, u fforma digi f’żewġ postijiet.
Ix-xmara qabżet ir-rivi tagħha, u għarrqet iċ-ċentru talbelt kapitali tal-Georgia. Kien hemm 19-il persuna mejta
waqt li 22 000 persuna mill-popolazzjoni ta’ 1.1 miljun
ta’ Tbilisi ma kellhomx elettriku. Ħippopotami u
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ġagwars ħarbu miż-żù u kienu qed iduru fit-toroq. Raġel
inqatel minn tigra.
Darchiashvili, li dak iż-żmien kien il-maniġer tal-Fond
Muniċipali għall-Iżvilupp tal-Georgia, ħa azzjoni flimkien
ma’ uffiċjali mill-muniċipju ta’ Tbilisi u fergħat oħra talgvern nazzjonali, biex jorganizza għajnuna għall-vittmi
tad-diżastru. “L-ewwel għan tagħna kien li n-nies ikunu
siguri,” jgħid Darchiashvili, ta’ 35 sena, li issa huwa
l-viċi-ministru tal-Iżvilupp Reġjonali u l-Infrastruttura.
“Wara dan, kollha kemm aħna ffokajna biss biex nibdew
nerġgħu nibnu. B’mod parallel, konna qegħdin infittxu
riżorsi finanzjarji addizzjonali.”

Qlugħ mill-valangi tat-tajn
Fost dawk li rreaġixxew l-aktar malajr kien il-BEI, li ilu jżid
l-investiment fil-Georgia matul dawn l-aħħar sentejn.
Meta l-aħbar dwar id-diżastru waslet għand l-uffiċjali
tal-bank fil-Lussemburgu, l-uffiċjal tas-self fit-tim tatTaqsima tas-Settur Pubbliku li kien qed jaħdem malGeorgia kien diġà qed itemm operazzjoni oħra biex

INFRASTRUTTURA
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Ħippopotamu
ħarab miż-żù
ta’ Tbilisi wara
l-għargħar

tiġi aġġornata l-infrastruttura muniċipali tal-pajjiż. It-tim malajr
żviluppa t-tieni linja ta’ finanzjament biex tintuża għall-ħsara
mġarrba mid-diżastru naturali. L-uffiċjali tal-bank marru Tbilisi
l-ġimgħa ta’ wara biex jibdew jiddiskutu d-dettalji. Sabu belt li
kienet għadha taħt l-għargħar u l-valangi tat-tajn. “Pontijiet u toroq
kienu ċedew,” tiftakar Georgia Koutsiana, l-uffiċjal tas-self inkarigata
bl-Operazzjonijiet tas-Settur Pubbliku tal-BEI fil-Georgia. “Il-ħajja
normali kienet tassew sfrattata.”
Ir-riżultat kien self ta’ EUR 100 miljun fi Frar 2016 maqsum f'żewġ
porzjonijiet:
• EUR 50 miljun għal assistenza għall-għargħar
• EUR 50 miljun għall-infrastruttura muniċipali u tat-turiżmu
Bosta mis-self tal-BEI jammontaw għal mhux aktar minn nofs
tal-ispiża ta’ proġett. Dan minħabba li l-Bank jipprova jħeġġeġ
investituri oħrajn biex jingħaqdu, sabiex il-flejjes tiegħu jiġġebbdu
kif ukoll jipprovdu siġill ta’ approvazzjoni. Fil-każ tal-faċilità ta’
kreditu ta’ rikostruzzjoni ta’ emerġenza offruta lill-Georgia, il-BEI
refa’ l-ispiża sħiħa tal-proġett, billi kien qed jirrispondi għal diżastru
naturali.
L-intervent tal-BEI kellu impatt konsiderevoli fil-post, hekk kif
il-Georgia nbniet mill-ġdid. “Kull ċittadin fil-belt kapitali tagħna
ntlaqat direttament b’dan l-għargħar,” jgħid il-Ministru Darchishvili.
“Il-fondi ta’ emerġenza tal-BEI bnew it-toroq u l-infrastruttura millġdid. Qegħdin jintużaw ukoll biex itaffu r-riskji li jerġa' jseħħ diżastru
ieħor fil-ġejjieni.”
Il-Bank qed jiffinanzja wkoll sezzjoni ewlenija tal-awtostrada milLvant għall-Punent tal-Georgia bejn il-fruntiera mal-Ażerbajġan filLvant u Batumi, il-port tal-pajjiż fil-Baħar l-Iswed. “L-awtostrada ser
tkun stadju vitali ta’ Triq tal-Ħarir ġdida,” tgħid Koutsiana mill-BEI.
Fl-2016 ġie ffirmat self ta’ EUR 50 miljun biex jissaħħu pontijiet, mini
u ħitan ta’ lqugħ tul din l-arterja vitali għall-kummerċ reġjonali u
internazzjonali.

Kiev billejl

Il-bank tal-UE jwettaq ilparti tiegħu tal-wegħda talEwropa lill-Ukrajna
Il-BEI nieda l-Azzjoni Speċjali tiegħu
għall-Ukrajna fl-2014 bil-għan li
jipprovdi EUR 3 biljun ta’ finanzjament
għall-infrastruttura, l-iżvilupp tas-settur
privat u l-azzjoni għall-klima sa tmiem
l-2016. Din kien supplimentari għallFtehim ta’ Assoċjazzjoni tal-UE malpajjiż. F’Diċembru, il-bank wettaq din
il-wegħda. Is-self tal-BEI jagħmel parti
minn EUR 11-il biljun f’appoġġ għallUkrajna mill-Unjoni Ewropea. Il-proġetti
huma mmirati biex jipprovdu riżultati
tanġibbli għal nies ordinarji. Nieħdu
pereżempju s-self ta’ EUR 120 miljun
għal effiċjenza enerġetika f’universitajiet
Ukrajni. Din tnaqqas l-impatt ambjentali
tal-binjiet, ittejjeb il-kwalità talakkomodazzjoni u tnaqqas l-ispejjeż.
Eżempju ieħor huwa s-self tal-BEI ta’
EUR 200 miljun għall-immodernizzar
tat-trasport pubbliku f’20 muniċipalità
Ukrajna, inklużi karozzi tal-linja ġodda,
vaguni tal-metro u trolleybuses li ser
jikkontribwixxu għal bidla ewlenija
ta’ trasport imħaddem bil-fjuwil għal
trasport imħaddem bl-elettriku. Ilproġett għandu jitħallas lura permezz
ta’ ffrankar tal-enerġija, kwalità ta’ ħajja
mtejba għall-klijenti – u impatt pożittiv
fuq l-ambjent.
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Il-KLIMA u l-AMBJENT
għall-ġejjieni ta' kulħadd
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għall-Ambjent li jinkludi
l-bijodiversità, l-arja nadifa,
l-ilma nadif, is-sigurtà tattrasport, l-enerġija rinnovabbli
u l-effiċjenza tal-enerġija.

Bruno Farber minn Ginkgo
fis-sit ta’ Mont-Saint-Guibert

Il-Bank jagħmel impenn għal self ta' azzjoni għall-klima li jammonta għal
tal-anqas 25 % tat-tislif totali, fl-oqsma tal-politika pubblika kollha tiegħu
Fl-2016 il-BEI ffinanzja EUR 19.6 bn tal-azzjoni għall-klima
Dan ifisser 26.3 % tal-finanzjament totali
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Effiċjenza enerġetika EUR 3.6 bn
Enerġija rinnovabbli EUR 3.9 bn

Trasport b'użu aktar baxx tal-karbonju u li ma jagħmilx ħsara lill-klima EUR 8 bn
Riċerka, żvilupp u innovazzjoni EUR 1.8 bn

Mitigazzjoni fl-afforestazzjoni, l-iskart, l-ilma tad-drenaġġ u setturi oħrajn EUR 1.1 bn

Adattament għall-bidla fil-klima EUR 1.2 bn
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Il-KLIMA u l-AMBJENT
għall-ġejjieni ta' kulħadd

It-tweġiba ekoloġika għallespansjoni urbana
Fond innovattiv jieħu siti industrijali urbani qodma u jbiddilhom
f’postijiet tajbin għal residenzi u xogħol

Fondi għat-tindif

K

untratturi ġenerali u makkinarju biex jaqilgħu
u jħaffru l-art ser jibdew il-kostruzzjoni ta’
300 appartament u dar f’April fis-sit ta’ mitħna
tal-karti tas-seklu dsatax f’Mont-Saint-Guibert, fixXlokk ta’ Brussell. Ftit wara dan, ser jinbnew binjiet
fuq fonderija li mhix użata fid-distrett ta’ Pariġi ta’
Choisy-le-Roi, u mbagħad fil-qalba ta’ Lyon fis-sit ta’
dik li kienet il-fabbrika tal-magni tal-ħasil ta’ Brandt.

Il-konnessjoni bejn dawn il-proġetti kollha hija
li l-art kienet ser tibqa’ battala li kieku ma ġietx
iddekontaminata u żviluppata mill-ġdid minn fond ta’
investiment innovattiv li juża tekniki ambjentali talogħla livell biex jitnaddfu t-traċċi tossiċi tal-industriji
mejtin. Dekontaminazzjoni bħal din hija importanti
għall-futur tal-ibliet tal-Ewropa, fejn hemm 3.5 miljun
sit industrijali qadim li jinsabu battala. Sabiex jiġġieldu
l-espansjoni urbana, l-ibliet iridu jneħħu lokalitajiet
industrijali qodma u jagħmluhom siguri biex nies jistgħu
jgħixu fihom. “Franza titlef l-ekwivalenti ta’ distrett
wieħed bl-espansjoni urbana kull 10 snin,” jgħid Bruno
Farber, direttur maniġerjali ta’ Ginkgo Advisor, il-fond
tad-dekontaminazzjoni. “Is-soluzzjoni hija li tibni l-belt
fuqha stess.”

Il-Fond ta’ Ginkgo ta’ Farber ġabar EUR 80 miljun għal
seba’ proġetti ta’ dekontaminazzjoni u żvilupp millġdid fil-Belġju u Franza, fejn kollha huma pproġettati li
jitnaddfu għall-kostruzzjoni sat-tmiem tal-2018. Il-fond
inkluda EUR 15.6 miljun mill-BEI. Is-suċċess ta’ Ginkgo
wassal lil Farber biex jibda jiġbor flus għal Ginkgo II, li
jespandi l-proġetti tiegħu fir-Renju Unit, il-Lussemburgu
u Spanja.
L-uffiċjali tal-investiment tal-BEI kienu ħerqana li
jerġgħu jieħdu sehem. Iżda mingħajr il-garanzija talbaġit tal-UE tal-Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa,
il-BEI ma kienx ikun jista’ jinvesti f’Ginkgo II daqs
kemm diġà investa. Il-garanzija tfasslet biex taċċellera
l-investiment fi proġetti innovattivi. Il-BEI jużaha biex
iwettaq investimenti li altrimenti jistgħu jitwettqu b’mod
differenti. Dan ifisser, pereżempju, li jittieħdu riskji akbar
jew li jiġi aċċellerat l-investiment.
Ginkgo II ċertament taqa’ taħt il-prinċipji tal-Pjan ta’
Investiment. James Ranaivoson, il-konsulent maniġerjali
fit-taqsima tal-BEI għall-Bidla fil-Klima u l-Ambjent li
mexxa n-negozji ta’ Ginkgo, għaraf li l-mogħdija ta’
Ginkgo I kienet mingħajr xkiel. Minħabba l-garanzija
tal-baġit tal-UE seta’ jipproċedi malajr bit-tieni fond
u b’ammont akbar milli altrimenti kienu ikun jista’
jikseb. Il-Bank impenja EUR 30 miljun għal Ginkgo II fi
Frar. “Diġà nistgħu naraw kemm miexi sew Ginkgo I,”
jgħid Ranaivoson. “Huwa importanti ħafna li nkomplu
nappoġġaw l-investimenti fil-mira ta’ Ginkgo bit-tieni
fond issa stess. Il-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa
jagħtina dik l-aċċellerazzjoni.”
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Il-Pjan ta’ Investiment bħala
pedament
L-involviment tal-BEI kien essenzjali biex investituri
oħrajn jiġu konvinti biex jiddepożitaw il-flus tagħhom
fl-ewwel fond ta’ Ginkgo. L-istess jista’ jingħad għal
Ginkgo II. Ir-rwol tal-BEI jrid jiġi enfasizzat,” jgħid is-Sur
Farber. “Bħala investitur fundamentali, il-preżenza talBEI wriet lil istituzzjonijiet oħrajn li twettqet diliġenza
dovuta reali u profonda, u l-fond predeċessur kien ġie
mmaniġġjat sew f’kuntest ekonomiku ta’ sfida.”
Meta l-BEI tħalla jipprovdi aktar fondi flimkien malCaisse des Dépôts (it-tnejn huma sidien ta’ kwart ta’
Ginkgo II), permezz tal-garanzija tal-baġit tal-UE, Farber
seta’ jilħaq aktar malajr il-mira ta’ finanzjament tiegħu
ta’ EUR 140 miljun, billi investituri oħrajn ġew imħeġġa
biex jingħaqdu mal-proġetti appoġġati minn investituri
ewlenin bħal dawn.

tal-konkrit. L-ebda waħda minn dawn it-tekniki ma hija
soluzzjoni vera għat-tniġġis. Ginkgo juża approċċ aktar
sostenibbli fejn il-materjal kontaminat huwa ttrattat fissit sakemm jista’ potenzjalment jerġa’ jintuża fil-proġett
il-ġdid.
Ginkgo II ser jieħu l-kompetenza esperta teknika tiegħu
f’pajjiżi bħar-Renju Unit fejn bħalissa ma hemm ebda
fond ta’ dekontaminazzjoni li jattira l-investiment fissettur. Is-siti fil-mira ta’ Farber huma Leeds, Bristol u
Glasgow, kif ukoll l-imtaħen tal-azzar fil-Lussemburgu
u proġetti f’Barċellona. “Huwa importanti għall-ġejjieni
tal-Ewropa li nrawmu din it-teknoloġija,” jgħid Martin
Berg, uffiċjal tal-investiment tal-BEI li ħadem fuq
in-negozju ta’ Ginkgo. “Permezz tal-Pjan ta' Investiment
għall-Ewropanistgħu nagħmlu aktar minn dan, u
nagħmlu dan aktar malajr.”

Soluzzjoni għat-tniġġis
Permezz ta’ Ginkgo II, Farber jippjana li jissieħeb ma’
żviluppaturi u pjanifikaturi urbani f’pajjiżi oħrajn. Ser
jiġu investiti 30 % tal-fond il-ġdid lil hinn mill-fruntieri
tal-Belġju u Franza, fejn iffoka l-ewwel fond ta’ Ginkgo.
B’mod sorprendenti hemm ftit kumpaniji impenjati fiddekontaminazzjoni u r-riġenerazzjoni tas-siti industrijali.
Ta’ sikwit il-materjali kontaminati jittellgħu u jintremew
xi mkien ieħor, jew anke mirduma taħt blokki enormi
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Huwa importanti
għall-ġejjieni tal-Ewropa li
nrawmu din it-teknoloġija
Martin Berg, uffiċjal talinvestiment tal-BEI

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

Lisbona aħjar għallfamilji u n-negozji
Affrontata b’għargħar,
popolazzjoni li qed tonqos,
u infrastruttura li għadda
żmienha, Lisbona
qed tittrasforma l-ambjent
urban tagħha

I

l-popolazzjoni ta’ Lisbona ilha tonqos sa missnin sittin. In-nies telqu mill-belt biex ifittxu
djar aktar affordabbli fil-periferiji, u ħallew
warajhom bosta żoni b’infrastruttura antikwata.
L-għadd ta’ nies li jgħixu fil-belt niżel minn madwar
800 000 fis-sittinijiet għal 513 000 riċentement.
Iżda s-Sindku Fernando Medina kellu viżjoni lil hinn
milli jsolvi problemi individwali biċċa biċċa. Il-mira
tiegħu, huwa qal, kienet li “jibdel il-mod kif in-nies
jgħixu fil-belt.” Huwa emmen li Lisbona tista’ għal
darb’oħra ssir post fejn in-nies jagħżlu li jmorru
jgħixu u jaħdmu – u post attraenti għall-viżitaturi.

Iżda Medina kellu bżonn ukoll tip ta’ finanzjament tajjeb
għall-proġetti ta’ infrastruttura fuq terminu twil li kellu
f’moħħu. Sa mill-kriżi finanzjarja, il-banek Portugiżi
ma setgħux jiffinanzjaw proġetti ta’ infrastruttura
fuq terminu twil. Dan id-distakk fis-suq fisser li l-BEI
seta’ wkoll juża l-garanzija tal-baġit tal-UE u l-fondi
tiegħu stess skont il-Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa
sabiex Lisbona ssir l-ewwel muniċipalità tal-UE li
tirċievi appoġġ dirett mill-Pjan. Lisbona rċeviet self ta’
EUR 250 miljun għal 30 sena.
Ċerti viċinati ta’ Lisbona, inklużi partijiet taċ-ċentru
storiku tal-belt, qed iġarrbu għargħar regolari. Fl-2014,
kien hemm għargħar maġġuri darbtejn fi żmien ftit
ġimgħat u dan enfasizza l-ħtieġa sabiex il-belt tadatta
għall-effetti tal-bidla fil-klima. Il-proġett appoġġat millBEI ser jirrinnova s-sistema tad-drenaġġ u jibni żewġ
mini tad-drenaġġ ġodda. Fil-futur, il-maltempati tax-xita

qliel li Lisbona saret imdorrija bihom probabbilment
mhux ser jikkawżaw għargħar serju.
Il-fondi tal-BEI ser jiffinanzjaw ukoll ir-rinnovazzjoni
tal-akkomodazzjoni soċjali eżistenti u l-kostruzzjoni ta’
unitajiet ġodda, li kollha kemm huma ser jibbenefikaw
minn miżuri ta' effiċjenza enerġetika biex itaffu l-impatt
tal-bidla fil-klima. Is-self ikopri wkoll miżuri biex tingħata
spinta għall-mobbiltà urbana u biex jiġu introdotti
innovazzjonijiet ta’ “belt intelliġenti”, kif ukoll il-bini ta’
pjazez, parks, stazzjonijiet tan-nar, faċilitajiet kulturali u
skejjel.
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Tliet strateġiji biex
jitnaqqas ir-riskju
Kif il-BEI jattira flejjes privati lejn il-finanzjament
għall-klima flimkien ma’ fondi pubbliċi

I

l-park eoliku f’Langmarken, l-Iżvezja, mhu
ser ikun bħal ebda wieħed ieħor. Dan mhux
minħabba t-turbini – manifatturati minn Vestas
tad-Danimarka, billi dawn ser ikunu pjuttost bħalloħrajn meta titlesta l-kostruzzjoni. Dak li huwa
innovattiv huwa l-finanzjament tal-faċilità ta’ 23 MW
fuq l-art.

Il-BEI żamm sehem ta’ EUR 40 miljun f’Mirova
Eurofideme 3 sa mill-2014. F’Marzu 2016, wara li
l-fond Franċiż investa f’Langmarken, il-BEI għamel
koinvestiment appoġġat mill-garanzija tal-baġit tal-UE
tal-Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa. Investa EUR 16-il
miljun direttament fil-park eoliku, għalhekk Mirova u
l-Bank konġuntament għandhom 90 %. Huwa pass kbir
– il-BEI tipikament ma jieħux ishma ta’ sjieda. Billi qasam
ir-riskju l-BEI għandu l-mira biex jattira flejjes privati
għall-proġetti ta’ azzjoni għall-klima.

Il-park eoliku ta’
Langmarken

Il-BEI għandu tliet modi primarji kif jagħmel dan:
• Koinvestimenti bħal Langmarken, li permezz
tagħhom maniġers ta’ finanzjament privat ikun jistgħu
jappoġġaw proġetti aktar kbar milli kieku jagħmlu
waħedhom.
•
Negozji b’riskju msaffaf fejn fondi pubbliċi jieħdu
porzjon ikbar tar-riskju fi proġett u, għaldaqstant,
l-investiment isir aktar attraenti għall-flejjes privati.
Dan huwa dak li għamel il-BEI bl-investiment tiegħu
ta’ EUR 50 miljun fil-Fond Ekoloġiku għat-Tkabbir, fond
ta’ EUR 368 miljun li jappoġġa s-sorsi rinnovabbli u
l-effiċjenza enerġetika fil-Balkani tal-Punent u t-Turkija.
L-iffrankar tas-CO2 mill-ħidma tiegħu huwa ekwivalenti
għal 1.9 miljun titjira tal-passiġġieri minn Frankfurt
għal Londra. Fl-2016, il-BEI ftiehem li jinvesti EUR
25 miljun oħra biex jappoġġa proġetti fil-Lvant Nofsani
u l-Afrika ta’ Fuq.
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• Titjib indirett huwa terminu li l-Bank juża għal negozji
fejn il-preżenza tal-BEI turi li proġett ġie studjat filfond. Dan jista’ jkun kritiku għall-investituri li huma
attirati lejn in-negozju iżda m’għandhomx ir-riżorsi
jew il-kompetenza esperta tal-infrastruttura tal-BEI.
Dak li qed jiġri issa fl-ewwel faċilità fotovoltajka solari
ta’ skala ta’ utilità fis-Senegal. Finalizzata fi Frar 2016,
Senergy hija l-ewwel investiment minn Meridiam
Infrastructure Africa Fund, fejn il-BEI għandu sehem
ta’ EUR 30 miljun. Il-BEI ħa rwol ewlieni fit-titjib tassistema tal-ġestjoni ambjentali u soċjali tal-fond, li
għen biex jattira kumpaniji tal-assigurazzjoni, fondi ta’
pensjonijiet, u fondi ta’ investimenti sovrani.
Il-Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa għandu rwol f’dawn
l-aspetti kollha. S’issa il-BEI approva kważi EUR 1 biljun
ta’ investimenti ta’ azzjoni għall-klima f’fondi bl-appoġġ
tal-garanzija tal-baġit tal-UE.

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

Farm solari ta’ Catalyst
fid-deżert tal-Ġordan

Regolazzjoni intelliġenti mill-gvern Ġordanjan tgħin
fond innovattiv ta’ enerġija rinnovabbli
Meta l-Arab Gas Pipeline ġie sfrattat għall-ewwel darba bi splużjonijiet fl-Eġittu matul ir-Rebbiegħa
Għarbija, il-Ġordan f'daqqa waħda kellu jaqleb għal żejt kombustibbli u diżil importat, għalhekk
l-ispiża tal-elettriku għoliet. Sadanittant, ir-refuġjati bdew deħlin fil-Ġordan mis-Sirja, u r-riżorsi soċjali
u ekonomiċi tferrxu żżejjed. Is-soluzzjoni tal-Ġordan: innovazzjoni regolatorja msejħa “tranżitu” talenerġija. Dan jaħdem hekk. Jekk tqiegħed pannelli solari fuq id-dar tiegħek, forsi tkun tista’ “tinjetta”
l-enerġija li tipproduċi fil-grilja biex tpatti għall-kont tad-dawl tiegħek. Anke jekk ma tistax tqiegħed
pannelli solari fuq il-bejt tiegħek, ir-regolazzjoni tat-tranżitu tħallik twaqqaf il-pannelli xi mkien
ieħor, tgħaddi dik l-enerġija fil-grilja, u xorta tpatti għal dak li tuża. Dan attira l-Fond Globali għallEffiċjenza Enerġetika u l-Enerġija Rinnovabbli mmaniġġjat mill-BEI biex jinvesti fil-Catalyst MENA
Clean Energy Fund fl-2016. Il-Ġordan għandu ekonomija moderna u miftuħa,” tgħid Mónica Arévalo,
il-maniġer superjuri tal-investiment tal-fond. “Qed isir dejjem aktar interessanti għal investituri tassettur privat.” Catalyst ser jistabbilixxi ħames impjanti tal-enerġija solari fil-Ġordan għall-operatur
tat-telekomunikazzjoni Orange mal-iżviluppatur tal-enerġija rinnovabbli Franċiż Neoen, kull
wieħed bosta mili ’l bogħod minn fejn it-30 MW ta’ enerġija ser jintużaw attwalment. Catalyst diġà
rebaħ it-tieni kuntratt minn grupp kbir tal-ospitalità. “Bit-tranżitu, tista’ tintuża art bi prezz irħas, art
b’kundizzjonijiet aħjar bħal iktar xemx,” jgħid id-direttur maniġerjali ta’ Catalyst, Ennis Rimawi.

It-trasport imexxi fl-iżvilupp sostenibbli
Meta l-popolazzjonijiet tal-ibliet jikbru malajr ħafna,
l-infrastruttura tat-trasport tista’ tkun iffollata żżejjed
u ma tkunx sigura, u t-tniġġis tal-arja jiżdied. Il-Metro
ta’ Lucknow ser jaffronta dawk l-effetti billi jagħti
spinta lis-sehem tal-popolazzjoni tiegħu li jużaw ittrasport pubbliku għal 27 % minn 10 %. Is-self ta’ EUR
450 miljun tal-BEI għall-ewwel 23 km tal-linja huwa
l-ikbar wieħed li qatt ingħata mill-Bank fl-Indja. Il-linja
ser isservi 22 stazzjon u 100 miljun passiġġier kull sena.
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f’self barra mill-UE

Pajjiżi tat-tkabbir u tal-EFTA EUR 3.35 bn
Ġirien tal-Lvant EUR 1.65 bn

Mediterran EUR 1.63 bn

L-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku EUR 0.77 bn
L-Asja u l-Amerika Latina EUR 0.98 bn

Impjiegi biex jinbena kontinent
L-investiment fl-Afrika jfisser impjiegi li ma
jisfurzawx lin-nies biex jitilqu minn djarhom u
l-familji tagħhom

G

ħal 14-il sena, Michel Lo ħadem ’il bogħod
minn daru f’raħal żgħir fuq ix-Xmara
Senegal qrib Saint-Louis qrib il-fruntiera tatTramuntana tas-Senegal. Seta’ jaffordja vjaġġ lura
d-dar biex jara l-familja tiegħu darba fis-sena biss.
Dan inbidel fl-2016 meta Compagnie Agricole de
Saint-Louis bdiet tirriga r-raba’ qrib ir-raħal tiegħu.
Il-mira tagħha hija li tipproduċi 65 000 tunnellata
ta’ ross kull sena, b’rispons għal ħtieġa kbira għassigurtà tal-ikel għas-Senegal. Il-kumpanija ser
tipprovdi wkoll impjiegi għal mijiet ta’ nies lokali li
altrimenti jistgħu jkunu sfurzati biex imorru fil-belt
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kapitali Dakar 320 km ’il bogħod, jew anke biex
jemigraw lejn l-Ewropa.
Lo, ta' 38 sena, beda jaħdem bħala foreman fuq
il-proġett il-ġdid, fejn kienu qed iħaffru kanali talirrigazzjoni għall-għelieqi tar-ross. “Issa nista’ mmur
lura d-dar kuljum u nkun mal-familja tiegħi,” huwa
jgħid. “Bis-saħħa ta’ din il-kumpanija, nista’ ngħix
mal-familja tiegħi.”
Mal-Afrika kollha, madwar 15-il miljun persuna
telqu minn djarhom biex isibu impjiegi f’postijiet
imbiegħda bħall-Ewropa, il-Golf jew l-Ameriki. Il-BEI

L-attur
GLOBALI

Tista’ tinjetta l-għajnuna kollha li tixtieq,
iżda fundamentalment neħtieġu nżidu
l-introjtu nett tal-ħaddiema fil-pajjiżi tagħna.
Patrice Backer, AFIG, is-Senegal

Ħaddiema fil-pjantaġġjun tarross qrib Saint-Louis, is-Senegal
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jinvesti fi proġetti mmirati biex jgħinu lil dawk li
jaslu fl-Ewropa bħala migranti. Iżda l-bank tal-UE
jiffinanzja wkoll negozji fl-Afrika, joħolqu impjiegi li
jippermettu lill-ħaddiema biex jibqgħu fi djarhom u
viċin il-familji tagħhom. Proġetti bħall-farm tar-ross
ta’ Saint-Louis, li rċieva self ta’ EUR 15.7 miljun millBEI, jibnu l-futur tal-Afrika billi joħolqu kumpaniji
vijabbli fis-settur privat.

L-iżvilupp ifisser investiment,
mhux biss għajnuna
“L-iżvilupp fl-Afrika ġeneralment jitqies mill-aspett
tal-għajnuna – l-idea li sabiex il-pajjiżi Afrikani
jimxu ’l quddiem, jeħtieġu din l-injezzjoni ta’ kapital
permezz ta’ gvernijiet u NGOs minn barra l-pajjiż
bażikament,” jgħid Patrice Backer, maniġer tal-fond
imwieled fil-Kongo u li jaħdem fis-Senegal. “Inħarsu
lejn l-ekwità privata bħala aspett ieħor tal-iżvilupp li
huwa assolutament kritiku. Tista’ tinjetta l-għajnuna
kollha li tixtieq, iżda fundamentalment neħtieġu
nżidu l-introjtu nett tal-ħaddiema fil-pajjiżi tagħna.”
Backer huwa l-kap uffiċjal tal-operazzjonijiet
f’Advanced Finance & Investment Group, li attira
investiment ta’ EUR 15.6 miljun mill-BEI fl-2008.
L-investimenti tad-ditta marru sew ferm tant li
l-BEI ffirma negozju ġdid ta’ EUR 18-il miljun malAFIG f’Lulju 2016. Waħda mill-kumpaniji Afrikani li
AFIG investiet fiha hija Senbus Industries. Imnedija
fl-2001, Senbus immirat li toħloq industrija talkarozzi Senegaliża domestika. Il-kumpanija rċeviet
self ta’ EUR 3.4 miljun minn AFIG.
Pape Mbodji huwa raġel ta' 35 sena li jilbes elmu u
lbies protettiv blu waqt li jmexxi tim ta’ 20 fuq il-linja
tal-immuntar f’Senbus. Mbodji jaħdem fil-belt fejn
twieled. Iħoss sens ta’ sodisfazzjon bl-irwol tiegħu
fil-futur ekonomiku tas-Senegal.
“Inħobb il-professjoni tiegħi,” huwa jgħid. “Għandi
l-possibbiltà li naħdem fis-Senegal mal-aqwa
kumpanija fl-immuntar tal-karozzi tal-linja. Dan hwa
pjaċir kbir. Qiegħed nikkontribwixxi ħafna għalliżvilupp ta’ pajjiżna.”

Alternattiva għall-migrazzjoni
Fil-Provinċja ta’ Rift Valley fil-Kenja, il-ħaddiema
fil-Pjantaġġuni ta’ Migotiyo jieħdu ħsieb u
jipproċessaw is-sisal, pjanta li trendi fibri għal twapet
u bjut. Fl-għelieqi, in-nisa u l-irġiel jaħdmu r-ringieli
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Pape Mbodji, foreman filfabbrika ta’ Senbus fis-Senegal

twal tas-sisal fix-xemx taħraq, ineħħu l-ħaxix ħażin
minn bejn il-pjanti bix-xewk, għoljin sal-irkoppa.
Huwa xogħol ferm iebes, iżda huwa impjieg tajjeb
li jippermettilhom jevitaw l-inċertezzi u l-perikli talħajja bħala migrant.
Ir-razzett kiseb appoġġ mill-BEI permezz ta’ self ta’
EUR 2.3 miljun minn intermedjarju lokali NIC Bank.
Dan jipproduċi 100 tunnellata ta’ fibri kull xahar
għall-esportazzjoni lejn pajjiżi Għarab u n-Niġerja.
Kull tunnellata trendi qligħ ta’ USD 2 000, jgħid Peter
Gashola, 34 sena, il-maniġer tal-proprjetà. “Huwa
proġett li jagħmel qligħ tajjeb.”
Minkejja l-ambjent iebes, Samuel Gruto kuntent bixxogħol. “Kieku dan ir-razzett ma kienx jeżisti,” jgħid
iż-żagħżugħ minn raħal fil-qrib, “Kieku kont immur
xi mkien ieħor, bħal Nairobi jew barra mill-Kenja.
Kieku mmur l-Ewropa.”

L-attur
GLOBALI

It-Tabiba Sharon
Ogimda tiċċekkja
t-tarbija mhux
imwielda ta’
Rose Kagali

Tinżamm wegħda
Kibuga Karithi jwettaq wegħda li kien għamel lil
martu waqt li kienet qed tmut u jwassal kura tas-saħħa
aċċessibbli f’reġjun tal-Kenja

I

l-mara ta’ Kibuga Karithi mietet bil-kanċer tliet
snin ilu, minħabba li ngħatat id-dijanjosi tard
wisq. Huwa wegħidha li ser iwassal faċilitajiet
mediċi aħjar fil-Kenja, sabiex pazjenti bħalha ma
kienx ikollhom għalfejn iġemmgħu għal vjaġġ
lejn l-Indja qabel ma jingħataw trattament. Karithi
eżamina kif l-isptarijiet Indjani kienu joffru kura tassaħħa ta’ kwalità lil pazjenti bi dħul relattivament
baxx bi kwart tal-prezz tal-istess trattamenti filKenja. Huwa sab mudell li qed jipprova jirreplika
fil-Kenja bħala maniġer ġenerali ta’ sptar irrinnovat
u mkabbar riċentement f’Kaimosi, fil-Punent talKenja. L-isptar jimla l-lakuna bejn sptarijiet talgvern mingħajr biżżejjed fondi u faċilitajiet f’Nairobi
li huma tant għaljin li jistgħu jintużaw biss minn
l-aktar nies għonja fil-Kenja.

L-ewwel sptar fis-sit infetaħ 110 sena ilu, u jaqdi l-Punent
tal-Kenja u partijiet tal-Uganda u t-Tanzanija. Sar sptar
tal-gvern fl-1967. Meta l-Kunsill Nazzjonali tal-Knejjes
ħadu f’idejh sentejn ilu, il-faċilità kienet “fl-agħar
sitwazzjoni possibbli,” jgħid Karithi.
Għal kwalunkwe korriment jew kundizzjoni serja,
il-pazjenti fir-reġjun kellhom imorru Nairobi, 340 km

’il bogħod. Bis-servizzi aġġornati tiegħu, l-isptar ser
ikun jista’ jittratta kważi l-każijiet kollha mingħajr
ma jirreferihom biex imorru f'faċilitajiet imbiegħda,
tgħid it-Tabiba Sharon Ogimda, waħda mit-tim
mediku ta’ Jumuia. “Hija impriża tajba li ser tgħin
ħafna nies hawnhekk.”
Anke fl-ewwel jum tiegħu f’Ottubru, l-isptar laqa’
pazjenti ġodda. Rose Kagali ġiet minn raħal żgħir
billi ħasset uġigħ bikri tat-tqala. It-Tabiba Ogimda
ddeterminat li Rose ma kinitx ser twelled u għenitha
tistrieħ fl-unità tal-outpatients. “Huwa l-aħjar sptar li
nġieb qrib tagħna,” tgħid Rose. “In-nies huma tassew
kuntenti dwar dan.”
Ir-rati fil-banek kummerċjali tal-Kenja saru
instabbli, għalhekk Karithi kien ħerqan biex
jikseb finanzjament mill-BEI permezz ta’ bank
reġjonali tal-iżvilupp ibbażat f’Nairobi. Is-self talBEI għandu wkoll terminu itwal minn dawk offruti
minn banek lokali. “Il-finanzjament tal-BEI kien
estremament flessibbli,” huwa jgħid. “L-aktar
ħaġa importanti hija li ladarba apprezzaw l-idea u
fehmu dak li konna qed nippruvaw nagħmlu, huma
appoġġawna.”
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MIKROFINANZJAMENT
Il-faċilitajiet ta’
mikrofinanzjament u assistenza
teknika tal-BEI pprovdew

300

EU R

m



lil aktar minn 1.5 miljun benefiċjarju.

Bl-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri tal-UE, il-Bank għandu
faċilitajiet speċifiċi mal-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku kollu, kif ukoll fil-Viċinat
tan-Nofsinhar tal-UE. Fl-2016 il-bord tal-Bank approva tliet faċilitajiet ġodda:



Faċilità tal-Finanzjament għal Negozji Żgħar fl-Afrika,

il-Karibew u l-Paċifiku EUR 60 miljun
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Faċilità ta’ Mikrofinanzjament tal-Afrika tal-Punent EUR 50 miljun
Southern Neighbourhood Microfinance Facility EUR 75 miljun
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Phyllis Muthoni fil-ħanut
tagħha f’Nairobi

“Ninsab kuntenta ħafna—
kuntentissima”
Self ta’ mikrofinanzjament jagħti setgħa lil negozji
żgħar Afrikani u jibdel il-ħajjiet

I

t-triq dejqa f’Nairobi ċentrali hija mfawra
b’xerrejja u trakkijiet tal-kunsinni u gabbani talikel. Fis-suq kopert, il-ħwienet huma mimlijin
daqs bajda b’kull tip ta’ merkanzija, sprays u bramel
ta’ kull kulur u borom u laned u ħwejjeġ. F’gabbana
żgħira, Phyllis Muthoni taqbad ġels tax-xagħar u
kremi tal-ġilda mill-ixkafef għoljin tal-gabbana talkożmetiċi tagħha, waqt li tagħti parir lil klijenta dwar
id-dehra tagħha. Ix-xena hija tant iffollata li jidher li
kollox huwa abbundanti.

Mhuwiex hekk. Huwa diffiċli biex jinkiseb finanzjament
fil-Kenja. Phyllis kienet xortiha tajba. Marret fil-Faulu
Microfinance Bank, li ta self ta’ ftit iktar minn EUR 10 000
biex tistabbilixxi l-ħanut tagħha, Jophy Cosmetics.
“Minn meta ksibna dak is-self, dażgur li rajna ħafna
titjib,” hija tgħid. “Tassew ta spinta għall-qligħ tagħna.
Id-dħul li naqilgħu żdied. Nagħmlu qligħ tajjeb.”
Faulu huwa waħda mill-istituzzjonijiet lokali ta’
mikrofinanzjament appoġġat mill-BEI. L-investimenti
tal-bank
tal-UE
fil-mikrofinanzjament
Afrikan
għandhom impatt kbir fuq persuni bħal Phyllis. Fl-Afrika
tal-Lvant biss, il-BEI jaħdem ma’ 11-il istituzzjoni ta’
mikrofinanzjament fil-Kenja, it-Tanzanija, l-Uganda
u r-Rwanda, fejn jipprovdi EUR 125 miljun ta’ kreditu
lil 278 270 benefiċjarju aħħari, fejn 42 % minnhom

huma nisa u 29 % minnhom huma żgħażagħ. Is-self
medju ta’ EUR 5 276 jappoġġa jew joħloq aktar minn
874 000 impjieg.
“Ninsab kuntenta ħafna – kuntentissima, billi n-negozju
mhux qed jonqos,” tgħid Phyllis, ta’ 30 sena, li timpjega
żewġ persuni. “Mingħajr is-self, kieku jkolli żmien diffiċli.
Li kieku ma rċevejtx is-self minn Faulu, ma kontx nasal
fejn qiegħda llum.”
Mal-Afrika kollha, il-faċilitajiet ta’ mikrofinanzjament
tal-BEI jammontaw għal EUR 270 miljun bi kważi
1.5 miljun benefiċjarju bħal Phyllis. Tant irnexxew li
l-BEI nieda faċilità oħra biex isellef EUR 60 miljun lil
negozji agrikoli żgħar. Dawn jinkludu assistenza teknika
wkoll, li tgħin lill-intermedjarji jtejbu l-metodoloġiji talkreditu u l-firxa, kif ukoll biex jaħdmu mal-benefiċjarji
aħħarija.
“Dan tassew jgħin lill-Afrika, speċjalment liż-żgħażagħ li
jeħtieġu s-self,” tgħid Phyllis. “Kien tassew diffiċli qabel.”
Ma tantx hemm wisa’ fejn iddur fost il-gabbani tassuq mimlijin ta’ madwar Jophy Cosmetics. Iżda
Phyllis tixtieq tespandi xorta waħda. “Nispera li Faulu
jgħinni b’dan ukoll, għaliex naf li se nirnexxi. Bis-saħħa
tagħhom, se jirnexxieli.”
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Minn fejn jiġu l-fondi
L-akbar mutwanti u mutwatarju multilaterali fid-dinja ġabar EUR
66.4 biljun fis-swieq kapitali internazzjonali fl-2016, inkluż
prefinanzjament għall-2017 (żieda minn EUR 62.4 biljun fl-2015).
Minn dak it-total, EUR 3.8 biljun kienu f’Bonds Ħodor, li aħna
nsejħu Bond għal Kuxjenza Dwar il-Klima (CAB). Il-ħruġ tagħna
jilħaq investituri li tipikament forsi ma jinvestux fl-Ewropa, iżda li
jikkontribwixxu indirettament fi proġetti Ewropej billi jinvestu
f’bonds tal-BEI.

I

l-BEI huwa attur finanzjarju globali. Fl-2016,
il-Bank ħareġ bonds f’16-il munita, bilmaġġoranza miġbura fil-muniti essenzjali EUR,
USD u GBP. Sorsi u perjodi ta’ maturità diversifikati

joffru flessibbiltà għall-istrateġija ta’ finanzjament
tagħna. Permezz tal-approċċ b’diversi muniti,
nistgħu wkoll niżburżaw f’xi muniti lokali.

Il-punti ewlenin tal-finanzjament tal-2016

46



E rba’ bonds ta’ riferiment ġodda f’EUR f’perjodi ta’ maturità
ta’ 3, 7, 10 u 16-il sena għal total ta’ EUR 17-il biljun, u CAB ġdid f’EUR
ta’ 21 sena, l-itwal bond ta’ riferiment ta’ Bond Aħdar f’EUR



PMG ħareġ rapport tal-Assigurazzjoni Raġonevoli Indipendenti dwar il-Bonds Ħodor
K
tal-BEI, li jikkonferma l-pożizzjoni ewlenija tal-Bank li jistabbilixxi l-aħjar prassi fis-suq



I
l-Bank nieda ħruġ f’USD li għandu fil-mira investituri tal-bejgħ Taljani, fejn huwa
stmat li aktar minn 30 000 persuna pparteċipaw, u CAB ġdid ta’ USD 1.5 biljun



I
l-BEI ħareġ l-ewwel tranżazzjonijiet ta’ bond ta’ riferiment ikkwotati
f’żewġ Boroż fi Zloty Pollakki, li għandhom fil-mira l-investituri
domestiċi, u kien l-akbar emittent ta’ dejn PLN mhux governattiv
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Minn fejn
jiġu l-fondi

NOK SEK
1%

1%

PLM Other
4%

1%

GBP
12 %

Distribuzzjoni
tal-bonds tal-BEI
skont il-munita

EUR
44 %

USD 37 %

Distribuzzjoni tal-bonds tal-BEI
skont ir-reġjun tal-investitur
L-Ameriki

11%

L-Ewropa
L-Asja

68%

19%

2%

Il-Lvant Nofsani

u l-Afrika
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tal-Bank stess, u d-direttivi ġenerali stabbiliti mill-Bord
tal-Gvernaturi. Hemm 29 direttur, wieħed maħtur
minn kull Stat Membru u wieħed mill-Kummissjoni
Ewropea. Hemm ukoll 19-il direttur supplent. Sabiex
titwessa’ l-kompetenza professjonali tad-Diretturi,
sitt esperti jistgħu jiġu magħżula b’mod konġunt biex
jipparteċipaw f’laqgħat tal-Bord bħala konsulenti li ma
jivvutawx. Id-deċiżjonijiet jittieħdu minn maġġoranza li
tirrappreżenta ta’ mill-inqas 50% tal-kapital sottoskritt
mill-Istati Membri u terz mill-membri tal-Bord huma
intitolati li jivvutaw, ħlief jekk l-Istatut jipprovdi mod
ieħor. Il-Bord huwa ppresedut mill-President, f’kapaċità
mhux votanti.

Governanza

I

l-BEI huwa korp tal-UE, li jrid jagħti rendikont lill-Istati
Membri, u bank li jsegwi l-aħjar prattika bankarja fitteħid ta’ deċiżjonijiet, ġestjoni u kontrolli.

Il-Bord tal-Gvernaturi huwa kompost minn ministri talgvern minn kull wieħed mit-28 Stat Membru, normalment
il-Ministri tal-Finanzi. Il-Gvernaturi jistabbilixxu l-linji
gwida għall-politika ta’ kreditu tal-Bank u japprovaw
il-kontijiet annwali darba fis-sena. Huma jiddeċiedu
dwar żidiet fil-kapital u l-parteċipazzjoni tal-Bank
f’operazzjonijiet ta’ finanzjament barra l-UE. Jaħtru wkoll
il-Bord tad-Diretturi, il-Kumitat ta’ Tmexxija u l-Kumitat
tal-Awditjar.
Il-Bord tad-Diretturi jieħu deċiżjonijiet dwar selfiet,
programmi ta’ teħid ta’ self u kwistjonijiet oħrajn ta’
finanzjament. Huwa jiltaqa’ għaxar darbiet fis-sena biex
jiżgura li l-Bank jitmexxa skont it-Trattati tal-UE, l-Istatut

Il-Kumitat ta’ Tmexxija huwa l-korp residenti ta’ teħid
ta’ deċiżjonijiet. Dan jissorvelja t-tmexxija ta’ kuljum
tal-Bank, iħejji deċiżjonijiet għall-Bord tad-Diretturi u
jiżgura li dawn jiġu implimentati. Huwa jiltaqa’ darba filġimgħa. Il-Kumitat ta’ Tmexxija jaħdem taħt l-awtorità
tal-President u s-superviżjoni tal-Bord tad-Diretturi.
It-tmien membri l-oħrajn huma l-Viċi-Presidenti talBEI. Il-Membri huma maħtura għal perjodu li jista’
jiġġedded sa sitt snin u huma responsabbli biss lejn
il-Bank. L-akbar erba’ azzjonisti – il-Ġermanja, Franza,
l-Italja u r-Renju Unit – għandhom siġġu permanenti
kull wieħed fuq il-Kumitat ta’ Tmexxija.
Barra minn hekk, il-Bank għandu Kumitat tal-Awditjar
indipendenti li jirrispondi direttament lill-Bord talGvernaturi. Huwa responsabbli għall-awditjar talkontijiet tal-Bank u biex jivverifika li l-attivitajiet
tal-Bank jikkonformaw mal-aħjar prattika bankarja.
Ir-rapport tal-Kumitat tal-Awditjar għandu jintbagħat
lill-Bord tal-Gvernaturi flimkien mar-rapport annwali
tal-Bord tad-Diretturi. Il-Kumitat tal-Awditjar huwa
kompost minn sitt membri li jinħatru għal terminu ta’
sitt snin finanzjarji konsekuttivi li ma jistax jiġġedded.

Il-BEI jixtieq jirringrazzja lill-promoturi u l-fornituri li ġejjin għar-ritratti li jidhru f'dan ir-rapport:
© EIB Photolibrary, © Shutterstock , © Angelita Rebollo, © David Blumenfeld, © Heliatek, © Creta Farms, © AW-Energy, © Panama Canal Authority,
© Agence Belga/Reuters, © Daniel Larsson, © Lucknow Metro Rail Corporation 2016.
L-awtorizzazzjoni biex dawn ir-ritratti jiġu riprodotti jew użati trid tinkiseb direttament mid-detentur tad-drittijiet
tal-awtur.
Stampat minn Imprimerie Centrale fuq karta MagnoSatin permezz ta' linka bbażata fuq iż-żejt veġetali.
Iċċertifikata skont ir-regoli tal-Forest Stewardship Council (FSC), il-karta tikkonsisti f'100% ta' fibra verġni (li minnha
tal-anqas 50% hija minn foresti mmaniġġjati sew).
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Ideat ġodda għall-Pjan

ta’ Investiment
għall-Ewropa
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

+ Nifformaw
l-impatt tagħna
+ Nindirizzaw
il-migrazzjoni
globali

Il-Fond Ewropew tal-Investiment
37B, 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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