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Fietspaden in de Italiaanse stad
Bologna, gefinancierd met een lening
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Woord vooraf van de PRESIDENT

D

e EIB-Groep financiert en steunt projecten die
een krachtige en inspirerende impact hebben
op Europese bedrijven en de levens van de Europese burgers. Deze impact is de afgelopen jaren snel
gegroeid dankzij onze gedrevenheid om geld slimmer
in te zetten: door financiering van de EIB-Groep te
combineren met privaat kapitaal, EU-fondsen en subsidies, en door ondersteuning te bieden in de vorm
van advies door EIB-deskundigen, is het economisch
effect van onze activiteiten maximaal.

Waar we ook investeren, we zijn altijd op zoek naar innovatieve ondernemingen. Zonder innovatie blijft de
EU niet concurrerend. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor het Investeringsplan voor Europa, waarmee wij innovatieve ondernemingen aan financiering
kunnen helpen die eerder niet op onze radar zouden
zijn verschenen. Door het financieren van onderzoek
naar nieuwe technologieën, kan onze steun aan innovatieve ondernemingen levens veranderen. En soms
zelfs levens redden.

Dit economisch effect zou in heel Europa te merken
moeten zijn. Cohesie is immers een centrale pijler van
onze missie waar we in 2016 trouw aan zijn gebleven. Uitgedrukt als percentage van het bbp ging het
grootste aandeel van de transacties van de EIB-Groep
naar de landen Estland, Malta, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Polen en Slowakije.

Vorig jaar financierden we met steun van het Investeringsplan voor Europa onder andere een familiebedrijf in Bremen dat satellieten produceert, en het
eerste beleggingsfonds dat investeert in ondernemingen die zijn opgericht door wetenschappers van
Franse universiteiten. We financierden ook onderzoek
naar een zika-vaccin in Lyon en een upgrade van de
grote deeltjesversneller van CERN – de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek. Elk van deze innovatieve ondernemingen kiest zijn eigen weg, maar allemaal bewegen ze zich richting een toekomst waarin
Europa zich kan meten met ondernemingen waar
dan ook ter wereld. Als we vooruitkijken naar 2017
voorzie ik dat de nadruk nog meer op dit soort investeringen zal komen te liggen. Voor de EIB moet dit het
jaar van de innovatie worden.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat welvaart eerlijk wordt verspreid over ons hele continent
en daarbuiten. De EIB maakt integraal deel uit van het
EU-instrumentarium waarmee de mondiale strategie
voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU
en de Europese consensus inzake ontwikkeling werkelijkheid worden. We gaan door met het bevorderen
van duurzame economische groei in de herkomstlanden van de recente migratiestromen, zodat minder mensen gedwongen worden tot hartverscheurende en vaak gevaarlijke reizen, weg uit hun eigen
land. Maar we gaan ook door met het bevorderen van
veerkrachtige economieën in gastlanden in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de Westelijke Balkan.
In 2016 hebben onze kredietportefeuilles, garanties
en investeringen het schitterende totaalbedrag van
EUR 280 mld. aan investeringen aangetrokken. De
transacties van de EU-Bank doen echt iets aan de tekorten in de Europese markt. Hierbij wordt steeds vaker gebruik gemaakt van het Investeringsplan voor
Europa om steun te verlenen aan het mkb en aan innovatieve ondernemingen die anders nooit toegang
tot financiering zouden hebben gekregen.
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Met deze innovatieve toekomst in gedachten ben ik
optimistisch over Europa. De Bank is essentieel om
de burgers van de EU op een verenigd, Europees
pad te houden. De leningen en garanties van de EIBGroep, de adviezen die we geven en de initiatieven
die we ondersteunen, vormen het tastbare bewijs
van het belang van de EU voor bedrijven en levens
in heel Europa. De verhalen over onze projecten in
dit verslag illustreren dat de EU-bank verbindingen
legt tussen mensen, tussen bedrijven en economieën. We zorgen voor een meer verenigd continent. En
voor de EU weegt deze prioriteit op dit moment het
zwaarst.
Werner Hoyer

Woord vooraf van de
PRESIDENT

Onze investeringen
en initiatieven leggen
verbindingen tussen
mensen, bedrijven
en economieën. We
zorgen voor een meer
verenigd continent.
En voor de EU weegt
deze prioriteit op dit
moment het zwaarst.
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Totale omvang
FINANCIERINGEN

83

EIB Group
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2016 HOOGTEPUNTEN

Vrouwen pellen fruit voor traditionele zoetigheden bij een klein bedrijf
in het Cypriotische Troodosgebergte
dat een lening heeft via de EIB. Lees
meer op blz. 19.

Investeringsplan voor Europa in 2016
EUR 30,2 mld. aan financieringen goedgekeurd
EUR 163,9 mld. aan investeringen aangetrokken

52% van de doelstelling van EUR 315 mld. is al bereikt
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Een eenvoudig antwoord op
bbp en banen
Met behulp van een uitgekiend economisch model wordt een
eenvoudige indicatie gegeven van de grote impact die de investeringen
van de EIB hebben en wordt richting gegeven aan de manier waarop
het effect van het Investeringsplan voor Europa kan worden gemeten

H

et verhaal over onze economische impact begint
met een schok. Vier jaar na de financiële crisis van
2008 was het bruto binnenlands product van de
EU nog steeds beneden het niveau van vóór de crisis,
waren de vaste investeringen met 15% gedaald en nam
de langdurige werkloosheid toe. De EU-lidstaten deden
een beroep op de Europese Investeringsbank om de
werkgelegenheid en economische groei een impuls te
geven door meer krediet te verlenen. Hiervoor werd het
kapitaal van de Bank verhoogd met EUR 10 miljard.

Deze grondige analyse geeft een
helder beeld van de impact van de
activiteiten van de Bank.
Debora Revoltella, hoofdeconoom van de EIB

Eind april 2015 had de EIB met haar verhoogd kapitaal al het gestelde doel van EUR 60 miljard aan extra
kredietverlening bereikt. Toen het doel eenmaal was
bereikt, moest de Bank de doelmatigheid van haar
bestedingen toetsen. Dit betekende dat de complexe
wisselwerking tussen deze activiteiten van de EIB en
de rest van de economie moest worden becijferd.
De economen van de EIB maakten gebruik van een
bekend economisch model om een berekening te
maken van de toekomstige impact van alle activiteiten van de Bank in de periode van de kapitaalverhoging. Ze ontdekten dat de kredieten van de
Bank waarschijnlijk een grote impact hebben op
de Europese economie. Er zou sprake zijn van een
toename van de werkgelegenheid met 830.000 banen in 2017 en 1,4 miljoen banen tot 2030. Debora
Revoltella, directeur van de EIB-afdeling Economische zaken: “Dit model is ontwikkeld om de langetermijnfactoren zichtbaar te maken, maar ook de
kortetermijneffecten. Hiermee kan een inschatting
worden gemaakt van het uiteindelijke resultaat in
de reële economie.”
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In 2016 presenteerden de economen van de Bank de
impactcijfers. Momenteel zijn ze het model verder aan
het uitwerken om een beeld te krijgen van de impact
van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI).

EIB-impacttoets
De impacttoets voor de periode van de kapitaalverhoging (2013-2015) geeft een aantal aanwijzingen voor
het berekenen van de impact van de garanties uit de
EU-begroting, alsook voor de mogelijke omvang van
de voordelen die te behalen zijn met extra investeringen. Nu Jean-Claude Juncker, president van de Europese Commissie, heeft aangegeven dat hij de omvang en
duur van het Investeringsplan voor Europa wil verdubbelen, is dit van steeds groter belang.
In samenwerking met het Joint Research Centre van
de Commissie in Sevilla berekenden de economen van
de EIB de impact van de Bank tijdens de periode van
de kapitaalverhoging. Ze maakten daarbij gebruik van
een economisch model dat in 2010 werd ontwikkeld
om de impact te meten van de structuurfondsen van
de EU; deze financiële middelen waren bedoeld om de
economische ongelijkheden tussen de verschillende
Europese regio’s te verkleinen. Dit zogenoemde RHOMOLO-model werd gebruikt om te berekenen of de
alsmaar afnemende publieke middelen wel doelmatig
werden aangewend. Het model was daarom zeer geschikt voor de berekeningen die de EIB wilde maken.
Georg Weiers is als econoom bij de EIB betrokken
bij de impacttoets. Volgens hem is het “een goed
model en hebben we het zo conservatief mogelijk
toegepast”.
De sterke punten van het RHOMOLO-model zijn dat het
een beeld geeft van:
• de impact op de economische activiteit op korte
termijn;
• de mate waarin investeringen een positief effect hebben op de productiviteit en uiteindelijk ook op de groei
op lange termijn.

EIB UITGANGSPUNTEN
EIB-ACTIVITEITEN
(januari 2013 – maart 2015)

Investeringen gesteund 
via de EIB
EUR

342 mld

Als de EIB bijvoorbeeld de aanleg van een snelweg financiert, neemt de economische activiteit toe tijdens de aanleg van de weg. Maar ook wanneer de weg klaar is, blijft
de EIB-financiering nog nawerken. De weg zorgt immers
voor kortere reistijden en lagere vervoerskosten, en daarmee ook voor meer productiviteit, groei en werkgelegenheid. Om de totale impact van de EIB-financiering te meten, moeten al deze factoren worden meegenomen.

IMPACT OP LANGE TERMIJN (tot 2030)

Toename bbp 1,1%
Toename werkgelegenheid

1 400 000 banen

De met het model geschatte resultaten op lange termijn
(2030):
• toename van het bbp met 1,1%
• toename van de werkgelegenheid met 1,4 miljoen
banen

IMPACT OP KORTE TERMIJN (in 2017)

Toename bbp 0,8 %
Toename werkgelegenheid

830 000 banen

EIB-impact en het Investeringsplan
Het is van groot belang dat de EIB haar impact toetst.
Zo kan de Bank er beter voor zorgen dat de burgers in
de EU daadwerkelijk profiteren van haar financieringen.
Als bank van de EU is de EIB uiteraard niet de enige die
toetst of haar investeringen zinvol zijn. Drie vooraanstaande organisaties hebben resultaten gepubliceerd
van impactmetingen die zij deden voor de kredieten die
met een garantie uit de EU-begroting via het Investeringsplan werden verstrekt:

EIB-impact: de cijfers

• De Europese Commissie verwacht dat EIB-deals met
steun van het Investeringsplan voor Europa zullen zorgen voor een toename van het bbp van de EU met wel
EUR 410 miljard en 1,3 miljoen banen

Met dit model berekenden de economen van de EIB de
impact op korte en op lange termijn van de EIB-activiteiten in de periode januari 2013 tot en met maart 2015,
ten tijde van de kapitaalverhoging.

• Oxford Analytica, een bureau voor economisch onderzoek, verwacht een impact op het bbp van 1,4%

In deze periode werden in het kader van de reguliere activiteiten van de EIB en de activiteiten die volgden uit de kapitaalverhoging 1.024 overeenkomsten
gesloten bij 812 projecten in de hele EU. De totale omvang van de hiermee gemoeide financieringen bedroeg
EUR 142 miljard. Dankzij deze financieringen werd in totaal EUR 372 miljard aan investeringen aangetrokken.
De met het model geschatte resultaten op korte termijn
(2017):
• toename van het bbp met 0,8%
• toename van de werkgelegenheid met 830.000 banen

• De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voorziet een
banengroei van 1,8 miljoen dankzij het Investeringsplan
voor Europa
De EIB-economen zijn druk bezig met het aanpassen en
uitwerken van het model. Zij willen hiermee de impact
toetsen van de deals die de Bank met steun van het Investeringsplan voor Europa aangaat, alsook van de gehele kredietverlening van de EIB. “Het is een ingewikkeld
model, omdat het nogal gedetailleerd is. Het levert schattingen op van de gevolgen voor de economie als geheel,
niet alleen de directe gevolgen”, aldus Revoltella. “Maar
de uitkomsten van deze grondige analyse geven een helder beeld van de impact van de activiteiten van de Bank.”
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Ultradunne zonnefolie van de firma
Heliatek, met een gewicht van
500 gram per vierkante meter en een
dikte van minder dan 1 mm.

Nieuwe structuren
voor nieuwe uitdagingen
Investeringen met semi-kapitaal zijn
voor de EIB een belangrijk middel om te
kunnen voldoen aan de doelen van het
Investeringsplan voor Europa

We gebruiken nu ook kleine,
uiterst innovatieve middelen
met hoge risico’s.

Adrian Kamenitzer, directeur van de
EIB-afdeling Equity, nieuwe producten en
speciale transacties
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EIB-ACTIES

D

e eerste puzzel: ondernemers willen de koolstofuitstoot van hun eigen activiteit verlagen
en daarom willen ze zelf duurzame energie opwekken. Maar grond- en huurprijzen zijn hoog in de
zakencentra van grote steden – je kunt moeilijk een
windmolenpark bouwen bij Liverpool Street Station
of een zonnepark aanleggen bij La Défense.
De oplossing: Heliatek, een bedrijf dat zijn oorsprong
vindt in de Technische Universiteit van Dresden, ontwikkelde een folie die over de gevels van gebouwen
wordt getrokken. Met de folie wordt stroom opgewekt door licht om te zetten in energie.
De tweede puzzel: de financiering van het project.
De oplossing: een investering van EUR 20 miljoen
met semi-kapitaal van de EIB.
Het lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet.
De financiële mensen bij de EIB deden er jaren over
om een structuur te bedenken waarmee innovatieve,
nieuwe ondernemingen kunnen worden voorzien
van kapitaal, zonder dat hun schuldenlast onevenredig zwaar wordt.
De EIB maakt al een aantal jaar gebruik van semikapitaal, maar slechts in beperkte mate. Met de
komst van het Investeringsplan voor Europa is de
Bank zich meer gaan richten op investeringen in
bedrijven met een hoog risico, die voorheen niet in
aanmerking kwamen voor EIB-financiering. Adrian
Kamenitzer, directeur van de afdeling Equity, nieuwe

producten en speciale transacties bij de Bank: “We gebruiken nu ook kleine, uiterst innovatieve middelen met
hoge risico’s. Dit betekent dat de EIB zich moet aanpassen om dit soort structuren optimaal in te zetten.”
De garantie uit de EU-begroting van het Investeringsplan voor Europa wordt uitgevoerd door de EIB
en fungeert als dekking voor de financiering van innovatieve ondernemingen. Voor de commerciële
banken zijn deze ondernemingen te onervaren en
daarom te riskant. Toch is het belangrijk voor Europa dat nieuwe ideeën de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Dit is weliswaar een nieuw gebied voor de
EIB, maar het past binnen de rol die zij van oudsher
heeft bij het opvullen van leemtes in de markt.
De Bank ziet deze transacties met een hoger risico als
‘bijzondere activiteiten’. Zij wil de bijzondere activiteiten in 2017 uitbreiden en tegelijkertijd de onderliggende procedures voor transacties met semi-kapitaal en andere nieuwe structuren efficiënter maken.
De afdeling Groeikapitaal en innovatiefinanciering
binnen de EIB heeft al 1.000 aanvragen voor financiering ontvangen van innovatieve bedrijven. Het doel
is om halverwege 2018 EUR 1 miljard in dergelijke
deals te investeren.
“Het is een zeer positief moment”, zegt Hristo Stoykov, hoofd van de afdeling. “We werken met nieuwe
klanten die in het verleden geen krediet zouden hebben gekregen van de EIB.
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Het gaat om innovatieve ondernemingen. En het is vooral dankzij dit semi-kapitaal.”
De EIB biedt als enige op de markt financiering met semi-kapitaal. De Bank wil hiermee een leemte in de markt
opvullen voor ongeveer 2.500 middelgrote Europese bedrijven met een financieringsbehoefte van EUR 10 tot
17 miljoen. Het werkt als volgt:
De EIB verstrekt een langlopend krediet aan een innovatief bedrijf. Bij vaste aflossingen op de lening zouden
de middelen van de onderneming onder druk komen te
staan, terwijl ze juist moeten investeren in onderzoek en
ontwikkeling. Anderzijds zou een kapitaalinjectie leiden
tot kapitaalverwatering voor de beleggers die al eerder
hun geld in de onderneming stopten, en daarmee een
groot risico op zich namen. Semi-kapitaal is durfkapitaal
zonder kapitaalverwatering; de aflossing is gekoppeld
aan de door de onderneming behaalde resultaten, net
als bij een kapitaalinvestering.
Het ontwikkelen van dit product nam heel wat tijd in beslag. Stoykov en zijn collega's binnen de hele EIB moesten nieuwe documenten en contracten opstellen, en de
relaties tussen verschillende directoraten binnen de Bank
moesten worden aangepast. Het bestuur van de Bank gaf
haar goedkeuring aan een geheel nieuwe strategie voor
kapitaaltransacties die met steun van het Investeringsplan
voor Europa worden aangegaan. Uit een aantal van de
eerste deals met semi-kapitaal blijkt welke soort ondernemingen behoefte hebben aan deze vorm van financiering:
• Archos Een Frans elektronicabedrijf kreeg EUR 12 miljoen
om een netwerk te ontwikkelen voor ‘the internet of things’
• Canatu Dit Finse bedrijf kreeg EUR 12 miljoen
ter financiering van de ontwikkeling van buigbare
beeldschermen
• Ultimaker Deze Nederlandse producent van 3D-printers kreeg EUR 15 miljoen voor haar O&O-activiteiten
Tot dusver werden de meeste deals met semi-kapitaal
gesloten als onderdeel van EIB-programma’s zoals InnovFin midkap-groeifinanciering. Maar semi-kapitaal wordt
een steeds belangrijker onderdeel van transacties die
met steun van het Investeringsplan voor Europa worden
aangegaan. Mede hierdoor kan de Bank, dankzij de garantie uit de EU-begroting, haar investeringen vergroten.
In 2016 werd de eerste semi-kapitaal transactie met steun
van het Investeringsplan aangegaan, en wel in een deel van
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Europa waar de EIB al prominent aanwezig was: Griekenland. De transactie ging niet over het aansluiten van een
koelkast op internet of het ontwerpen van een beeldscherm
voor op je kleding. Het ging over worstjes.
Een van de grootste fabrikanten van vleeswaren in Griekenland is Creta Farms. Dit bedrijf geeft vijf keer zo veel
uit aan innovatieve manieren om gezondere vleeswaren
te produceren dan andere bedrijven in deze sector. In de
afgelopen vijf jaar vroeg het maar liefst 20 patenten aan.
Creta Farms heeft een complexe technologie ontwikkeld
waarmee verzadigde dierlijke vetten uit vlees worden verwijderd en vervolgens vervangen door extra vierge olijfolie
die in het vlees wordt geïnjecteerd. Olijfolie bevat onverzadigde vetten, en dat is nu juist wat het vlees gezonder
maakt: het gehalte aan ‘slecht’ cholesterol wordt verlaagd,
maar het vlees blijft toch smakelijk.
Konstantinos Frouzis, algemeen directeur van het op Kreta
gevestigde bedrijf: “Als je deze vleeswaren eet, kun je zonder schuldgevoel genieten. Het is gezond genieten.”
Dankzij de toekenning van EUR 15 miljoen aan semi-kapitaal kan Creta Farms verder uitbreiden op de internationale markten en meer investeren in O&O. Het bedrijf kan daardoor met zijn olijftechniek wereldwijd doorbreken op de
markt voor snacks.
“Investeerders zijn momenteel terughoudend over Griekenland, maar uit deze transactie blijkt dat Griekse bedrijven
ook een sterke basis kunnen hebben”, aldus Frouzis.
Creta Farms was een van de 23 deals met semi-kapitaal
die in 2016 werden gesloten. Stoykov verwacht in 2017
veertig van dergelijke deals te sluiten. Dankzij de garantie uit de EU-begroting in het kader van het Investeringsplan kan zijn team de omvang van de deals vergroten tot
EUR 50 miljoen, waardoor ook grotere ondernemingen kunnen worden gesteund.
Via het Investeringsplan worden de middelen van de EIB in
combinatie met een garantie uit de EU-begroting ingezet
om deals tot stand te brengen die anders geen financiering
zouden krijgen. De hogere risico’s die inherent zijn aan innovatieve ondernemingen en de dividend-achtige opbrengsten voor de Bank geven dit soort financiering duidelijk toegevoegde waarde. Stoykov merkt op dat dit uiteraard niet
betekent dat alle semi-kapitaalkredieten voor de Bank rendabel zullen zijn. “Als we alleen de beste bedrijven zouden
kiezen, zou iedereen wel hebben geïnvesteerd. Vanuit het
beleid van de Bank gezien, zijn dit geweldige investeringen.
Ze zijn het risico alleszins waard.”

EIB-ACTIES

Medewerkers van Creta
Farms in Rethymno, Kreta,
verpakken ‘olijfvlees’
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INNOVATIE
om te kunnen concurreren
Een golfbal rolt uit een
printer van Heidelberger
Druckmaschinen in
Heidelberg
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659 mln. geleend aan softwarebedrijven, een flinke stijging ten opzichte
van de EUR 102 mld. in 2015
 11 miljoen nieuwe en gemoderniseerde zeer snelle digitale verbindingen
 Betere faciliteiten voor 890 000 studenten
 waarvan 770 000 binnen de EU
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INNOVATIE
om te kunnen concurreren

Muesli en de toekomst van
digitale printtechnieken
Heidelberger Druckmaschinen is in Europa koploper in de race
om digitale printtechnieken sneller en efficiënter te maken – en
om innovatieve methoden te vinden voor zelfsturende fabrieken

A

an de gezellige Hauptstrasse van Heidelberg, aan
de oever van de Neckar en tegenover de oudste
universiteit van Duitsland, vind je de winkel ‘mymuesli’. Hoewel de winkel in het oude centrum van de
stad ligt, loopt deze voorop in digitale printtechnieken
en industriële innovatie.
De winkel heeft een frisse uitstraling. Achterin staan
roze en gele kokers met organische granen en bessen,
en ook een zwarte machine van wel 2 meter hoog en
1 meter breed. Je kiest er een geschenkenkoker met
muesli die vervolgens door een medewerker van mymuesli in de zwarte machine wordt geplaatst. Op een
touchscreen typ je een persoonlijk bericht en upload
je een foto, bijvoorbeeld van je kinderen In de machine rolt de koker onder een paars licht, in feite een
innovatief staaltje inkjettechnologie. Binnen enkele
seconden krijg je van de mymuesli medewerker je zelfontworpen muesliverpakking met daarop de foto en
het bericht.
Dat bericht zou kunnen zijn: Het concurrentievermogen
van Europa op de markt voor digitale printtechnieken
wordt bepaald door Heidelberger Druckmaschinen AG.
Zo heet namelijk het bedrijf waar de mooie zwarte machine van de mymuesli-winkel is gemaakt. Dit bedrijf is
ook grensverleggend bezig in de digitale automatisering
van productieprocessen. Deze ontwikkeling is van groot
belang voor de economische toekomst van Europa, nu er
een zogenaamde vierde industriële revolutie plaatsvindt
in de wereld, waar niet mensen maar machines steeds
vaker operationele beslissingen zullen nemen.

Jason Oliver, hoofd van de afdeling Digital bij Heidelberger Druckmaschinen: “Dit is industrie 4.0. Heidelberger Druckmaschinen heeft haar visie op de toekomst
drastisch gewijzigd. We zien onze eigen toekomst vooral in digitale technieken.”
Een slimme zet. Heidelberger Druckmaschinen slaat
een nieuwe weg in na vele verlieslijdende jaren als gevolg van de afnemende vraag naar drukpersen en de
economische malaise die volgde op de financiële crisis van 2008. Het bedrijf is de beste ter wereld op het
gebied van traditionele offset druktechnieken, waarbij
inkt met een plaat of cilinder op verpakkingen wordt
gedrukt. Maar het wil ook groeien op de markt voor
digitale printtechnieken. Voor digitaal printen heb
je geen vaste plaat nodig om de inkt af te drukken.
Hierdoor is het beeld makkelijker te bewerken op het
beeldscherm van een computer.
Maar op grote schaal is digitaal printen ook kostbaarder
en langzamer dan offset printen. De race tegen de concurrentie om de kosten van digitale printtechnieken te
verlagen en de snelheid te verhogen is een van de uitdagingen waar Heidelberger Druckmaschinen voor staat.
De overgang van offset naar digitaal bracht het bedrijf
ertoe om voor de financiering van haar O&O-activiteiten contact op te nemen met de EIB. De EU-Bank tekende in maart 2016 een overeenkomst voor een krediet
van EUR 100 miljoen uit het Investeringsplan voor Europa. “Om de stabiliteit van de onderneming te borgen,
moeten ze inspelen op de veranderde behoeften van
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Dit is industrie 4.0.
Jason Oliver, hoofd Digital,
Heidelberger Druckmaschinen.

hun klanten”, aldus Franz Derler, de kredietmedewerker
die bij de EIB aan deze deal werkte. “Daarom is het zo
belangrijk dat ze investeren in O&O.”
De garantie uit de EU-begroting in het kader van het
Investeringsplan voor Europa is bedoeld om technologische innovatie te steunen bij Europese bedrijven.
Op deze basis is de lening ook aan Heidelberger Druckmaschinen verstrekt. Uit een in februari 2016 gepubliceerd onderzoek van EIB-economen bleek dat Europa per jaar EUR 130 miljard aan extra middelen moet
uitgeven om te voldoen aan de EU-doelstelling om
3% van het bbp te besteden aan onderzoek en ontwikkeling. Het behalen van dit doel zou Europa dichter brengen bij de O&O percentages van andere grote
economieën. Wil Europa op het gebied van geavanceerde productietechnologieën bijblijven, dan moet zij
EUR 90 miljard uitgeven.
Heidelberger Druckmaschinen gaat haar sterke positie in het traditionele offset drukwerk niet overboord
gooien. Het leeuwendeel van haar jaaromzet van
EUR 400 miljard haalt ze immers nog altijd uit offset drukwerk. Bovendien gaat Heidelberger Druckmaschinen
de uitdaging niet alleen aan. Het bedrijf ontwikkelt producten in samenwerking met Ricoh en Fujifilm uit Japan,
waar digitale printtechnieken het verst ontwikkeld zijn.
Maar Heidelberger Druckmaschinen is niet alleen een
producent van drukpersen. Genoodzaakt door de omstandigheden ontwikkelde het zich ook tot softwarebedrijf, waar ingenieurs programma's maken voor printers. “We willen de klant de mogelijkheid bieden te
kiezen voor de techniek die voor hem het meest rendabel is: offset of digitaal”, vertelt Jason Oliver. “Uiteindelijk willen we een systeem bouwen dat zelf beslist welke optie de beste is”, aldus Oliver.

Manfred Seifert, productspecialist bij Heidelberg
Druckmaschinen, toont
een bal met opdruk van
hun digitale printer
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In de toekomst zullen de softwareprogramma's van
Heidelberger Druckmaschinen het mogelijk maken om
machines op maat te maken, net als de koker met muesli in het oude centrum van Heidelberg.

INNOVATIE
om te kunnen concurreren

Verwarming en licht met
minder CO2
Een nieuwe krachtcentrale in Kiel houdt je verwarming aan, ook
als alle lichten uit zijn – en verlaagt de koolstofemissie met 70 %

A

ls je 's winters in je auto rijdt, wordt de warmte van
de motor gebruikt om de cabine te verwarmen.
Zet je de motor uit, dan wordt het al snel koud.
Om warm te blijven, moet je de motor laten draaien,
zelfs als je geparkeerd staat.

nier kunnen bedenken om warmte en stroom te produceren op de momenten dat de consument dit nodig
heeft? Dat is nu juist wat Stadtwerke Kiel doet met een
gecombineerde warmte-krachtcentrale die zij in 2018
in gebruik wil gaan nemen.

Stel je voor dat je auto een gigantische krachtcentrale is. Gasmotoren genereren stroom en daarbij komt
warmte vrij. Bij de meeste centrales gaat die warmte
door de schoorsteen de lucht in. Een gecombineerde
warmte-krachtcentrale gebruikt de overtollige warmte,
net als in je auto. De centrale verwarmt water, wat vervolgens naar de woningen en kantoren van consumenten wordt gepompt.

Zelfs als de machines in de nieuwe centrale van Kiel
uitstaan, zal de overtollige warmte worden bewaard in
een 60 meter hoge watertank. Van daaruit wordt het
hete water vervoerd naar de stadsverwarming. Dit resulteert in stroom voor 250.000 huishoudens en verwarming voor 70.500 klanten. De nieuwe centrale zal
ook 70% minder koolstof uitstoten dan de oude kolencentrale die er eerst stond. “Dit is echt heel vernieuwend”, aldus Branko Cepuran, de EIB-kredietmedewerker die meewerkte aan de in september ondertekende
lening aan Stadtwerke Kiel. De lening heeft een waarde
van EUR 105 miljoen en is gedekt door een garantie uit
de EU-begroting in het kader van het Investeringsplan
voor Europa. “Het is van groot belang dat de Bank haar
steun verleent aan dit soort innovatieve ontwikkelingen in de Europese industrie.”

Maar wat als er weinig vraag is naar stroom en tegelijkertijd veel vraag naar warmte? Bijvoorbeeld ‘s winters,
midden in de nacht, als alle lichten uit zijn, maar de verwarmingen aan staan. Gecombineerde warmte-krachtcentrales moeten soms stroom opwekken die niet
wordt gebruikt, alleen om warmte te blijven produceren. Zouden energiebedrijven geen innovatieve ma-

Bacteriën redden baby's
Sinds het zika-virus zich explosief begon te verspreiden in Zuid-Amerika, is de nood
om een vaccin te vinden hoog. De gezondheidsrisico’s voor ongeboren kinderen zijn
immens. De grootste uitdaging ligt in het vinden van een vaccin dat geen risico vormt
voor het ongeboren kind – vaccins bevatten doorgaans stoffen die net zo schadelijk
kunnen zijn als de ziekte die ze bestrijden. Het in Lyon gevestigde Valneva werkt aan
de ontwikkeling van een ‘gezuiverd inactief vaccin’. Inactieve vaccins zijn gebaseerd op
een ziekteverwekkende stof zoals een virus of een bacterie, dat of die gedood is door
chemicaliën, hitte of straling. Een dergelijk vaccin kan het immuunsysteem toch zodanig
stimuleren dat het beschermt tegen de echte ziekte. Zelfs als de ziekteverwekkende stof in het vaccin de placenta
binnendringt, wordt de foetus niet besmet, omdat het vaccin ‘inactief’ is. Volgens Franck Grimaud, mededirecteur van
Valneva, heeft het zika-vaccin tot dusverre bewezen een ‘hoge mate van zuiverheid’ te hebben. Om Valneva te helpen bij
het afronden van dit project, verleende de EIB het bedrijf in juni 2016 een krediet van EUR 25 miljoen. Valneva gebruikt
de financiering deels voor de ontwikkeling van een vaccin tegen de ziekte van Lyme.
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Rauno Koivusaari
op het water

De duiker die de kracht
van het water zag
Grote bedragen voor een mooie
toekomst
De Bank stelde EUR 3,7 miljard beschikbaar voor
46 onderwijsprojecten in 28 landen, waaronder:

Voor de Portugese kust
gebruikt de Finse start-up
AW Energy golven om
stroom op te wekken

• Een krediet van EUR 100 miljoen voor University College
Cork, waarvan EUR 27 miljoen werd gebruikt voor de
eerste fase van het Cork Science and Innovation Park.
Gezondheids- en innovatieprojecten krijgen EUR 37 miljoen
voor infrastructuren. 71 Ierse scholen ontvangen in totaal
EUR 200 miljoen, waarvan 44.000 leerlingen profiteren, de
grootste lening die de EIB ooit gaf aan Ierse scholen.
• Een krediet van GBP 100 miljoen ging naar Newcastle
University, waarvan GBP 58 miljoen voor het Urban Sciences
Building en GBP 40 miljoen voor het National Ageing
Science and Innovation Centre. De EIB heeft ook haar steun
toegezegd aan de bouw van zeven nieuwe middelbare
scholen voor meer dan 8.500 scholieren in Yorkshire.
• Naast het in 2015 toegezegde bedrag van EUR 940 miljoen
gaat de Bank in Italië EUR 530 miljoen extra besteden aan
overheidsprojecten gericht op het moderniseren van de
infrastructuur, energiebesparing, en veiligheid (onder
andere tegen aardbevingen). Ruim 500.000 scholieren zullen
hiervan profiteren. Bij de Sapienza universiteit in Rome,
een van de beste universiteiten van Italië, financiert de
EIB projecten voor onder andere nieuwe bibliotheken, de
verbouwing van een bestuursgebouw en de campus van de
faculteit Architectuur.
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V

oor de beroepsduiker Rauno Koivusaari was
het een Eureka-moment. In 1993 was deze
Fin aan het duiken bij het Porkkala schiereiland in de Finse Golf. Hij besefte dat je met de
krachtige beweging van de golven stroom zou
kunnen opwekken. Zijn onderneming, AW-Energy,
ontwikkelde de WaveRoller om energie om te zetten in stroom. Uit een tweejarige proef bij Peniche
in Portugal blijkt dat het systeem goed werkt. “Het
heeft lang geduurd om te komen tot waar we nu
zijn”, aldus Koivusaari. “Maar ik ben heel blij dat ik
dit idee vanaf het begin heb doorgezet.”
WaveRoller is langs de kust aangelegd op een
diepte van 12 tot 14 meter. Zo wordt het hoogtepunt van de golfslag onderschept en de sterke
stormvloed vermeden. Volgens AW-Energy kan
één 350kW WaveRoller 440 huishoudens in Peniche volledig voorzien van stroom. Via projecten
die het heeft opgestart in kustplaatsen in Portugal, Frankrijk, Ierland en Chili wil AW-Energy in de

INNOVATIE
INNOVATION
om te kunnen
concurreren
for competitiveness

komende vier jaar meer dan 50 WaveRollers afzetten. De
EIB stelde in juli een krediet van EUR 10 miljoen beschikbaar om de eerste exemplaren op commerciële schaal te
bouwen en de verspreiding van deze nieuwe technologie te versnellen.

Een geheel nieuwe bron van
schone energie
De WaveRoller wordt bevestigd aan een stalen plaat van
18x10 meter die op de zeebodem is geplaatst. De plaat
beweegt heen en weer met het tij en voedt zo een hydraulisch krachtsysteem, waarmee een generator wordt
aangedreven. Via een onderzeese kabel gaat de opgewekte elektriciteit naar het stroomnet op het land.
Hoewel men al lang geleden de mogelijkheid van de getijden als energiebron had bedacht, werd de ruwheid van
de zee gezien als belemmering voor verdere ontwikkeling. De technologie is kostbaar en kwetsbaar, en financiering was moeilijk te krijgen. Mikael Martikainen, hoofd
communicatie van AW: “Voordat de EIB in beeld kwam,
hadden we geen enkele bankfinanciering. Je kunt wel

stellen dat wind- en zonne-energie zo’n 10 tot 20 jaar
voorlopen op getijdenenergie.”
Deskundigen menen dat golfslag wereldwijd de grootste bron is van onbenutte duurzame energie, en dat de
mogelijkheden groter zijn dan de capaciteit van alle bestaande fossiele brandstofcentrales van Europa bij elkaar. “Getijdenenergie zou kunnen voorzien in minstens
één tiende van de energiebehoefte van de wereld”, aldus
Martikainen. Omdat de golfslag voorspelbaar is, kunnen
zij een waardevolle aanvulling zijn op andere duurzame
energiebronnen.
Het onderhoud is relatief eenvoudig. WaveRollers worden bevestigd aan grote met lucht gevulde ballasttanks,
waarmee ze naar hun bestemming worden gesleept. Vervolgens worden deze tanks tot zinken gebracht door ze
te vullen met water. Het systeem blijft tijdens het reguliere gebruik onder water liggen, maar kan voor onderhoud
worden leeggepompt zodat het naar boven drijft. Dit betekent dat er geen gecompliceerde, kostbare en mogelijk
gevaarlijke duikexpedities nodig zijn bij storingen. Goed
nieuws dus voor de duiker die het systeem ontwikkelde.

Klaar om te draaien dankzij het Investeringsplan
De Zweedse mediagroep achter producties als ‘Beck’ en ‘Wallander’
wil haar digitale activiteiten uitbreiden.
Stel je voor: een gepensioneerde skiër die over de grond rolt met een worstelaar die ooit Olympisch
goud won, tennis speelt met een voormalig kampioen van de Grand Slam, of ijshockey speelt met een
Stanley Cup-prof. Of een comedy over een gedreven pastoor die is aangesteld in een vergrijsd klein
dorpje. Zijn dat leuke ideeën voor tv-programma’s? Bonnier dacht van wel. Ze behoorden in 2016
tot de best bekeken Zweedse televisieprogramma’s op de zenders van Bonnier. Ondanks de groei bij
wereldwijde mediabedrijven als Amazon en Netflix blijft er behoefte bestaan aan lokale content –
mits deze beschikbaar is op handige digitale apparaten. Anders Bohlin, adjunct economisch adviseur
van de afdeling Digitale economie bij de EIB: “Nu steeds meer mensen Engels spreken, vormt de taal
in Scandinavië geen barrière meer bij het kijken naar internationale producties. Maar mensen willen
toch lokaal talent zien, en niet alleen Hollywood-sterren. Ze willen programma's zien uit hun eigen
vertrouwde omgeving.” Daarom leende Bonnier EUR 100 miljoen van de EIB met een garantie uit
de EU-begroting in het kader van het Investeringsplan voor Europa. Hij gebruikte het geld voor de
ontwikkeling van geavanceerde digitale platforms en Scandinavische programma’s. “Ons bedrijf werkt
vanuit de journalistiek, met kennis van zaken, en biedt goede verhalen”, aldus de algemeen directeur
Carl-Johan Bonnier. “Dat willen we zo houden. Maar de manier waarop onze content de consument
bereikt is steeds vaker via mobiele platforms.”
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Georgia en Niki Kafkalia
in hun vleesfabriek in het
dorpje Agros

Grote bedragen voor
KLEINE en MIDDELGROTE
ONDERNEMINGEN

33
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kleine en middelgrote ondernemingen

Europees Investeringsfonds investeert EUR 9,45 mld

300 000 mkb - en midkapbedrijven kregen steun
4,4 miljoen banen behouden bij mkb- en midkapbedrijven
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Een klein
dorpje en een
grote bank
Familiebedrijven in Agros
krijgen hoognodige steun na
bankencrisis op Cyprus

I

n het Troodosgebergte, tussen de hoogste pieken
van Cyprus, ligt Agros, een klein dorpje in een vallei van druivenranken en rozen. De beschermde
ligging kon helaas niet voorkomen dat het dorp, met
slechts 1.000 inwoners, werd getroffen door de financiële crisis.
In de jaren 2011 tot en met 2013 werden vooral kleine
bedrijven hard getroffen. De Europese Investeringsbank heeft sindsdien haar kredietverlening in Cyprus
enorm uitgebreid. De ondernemers in Agros konden
hier ook van profiteren. “Zonder deze leningen was
het heel moeilijk voor ons”, vertelt Georgia Kafkalia,
die samen met haar ouders en zus een fabriek voor
gerookt vlees runt.
De kredieten van de EIB aan Cyprus worden meestal verstrekt via lokale banken en kredietverenigingen
die dichtbij kleine ondernemers staan, zoals de familie
Kafkalias. Inclusief deze kredieten bedraagt de totale

De financiële crisis was een zware tijd.
Maar als je werk hebt, krijg je van
het leven weer terug wat je nodig hebt.”
Niki Agathocleous, eigenaresse van Niki’s Sweets, Agros
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Niki Agathocleous maakt
traditionele Cypriotische
zoetigheden in haar fabriek
in Agros

steun van de EIB in Cyprus nu 15% van het Cypriotische bbp. “De hoge rente die de lokale banken in rekening brengen was voor kleine ondernemers een groot
probleem”, vertelt Nicos Yiambides, EIB-kredietmedewerker voor Cyprus. “Wij kunnen financiering aanbieden tegen lagere rentes en met langere looptijden, en
dat heeft een zeer positief effect.”

Het mkb op Cyprus krijgt betere
voorwaarden
Voor een gezonde economie zijn kleine ondernemingen altijd van groot belang. In een klein dorp als
Agros zijn ze nog belangrijker, maar wanneer ze moeten uitbreiden of hun machines vernieuwen, krijgen
ze amper toegang tot financiering. De familie Kafkalia had een bedrag van EUR 80.000 nodig om nieuwe
rookmachines te kopen, maar ook nieuwe computers
voor de boekhouding. Ze hebben weliswaar al 40 jaar
trouwe klanten, maar volgens Georgia Kafkalia moeten ze “blijven investeren om het bedrijf draaiende te
houden”.
Zelfs ondernemingen die het tijdens de financiële crisis goed bleven doen, werden getroffen door de hoge
rentes die daarna werden gevraagd. Costas Tsiakkas
begon samen met zijn vrouw 28 jaar geleden een
wijnmakerij en heeft nu 11 mensen in dienst. De verkoopcijfers stegen in het eerste jaar van de financiële
crisis. Maar toen hij moest investeren in een deel van
zijn landerijen en irrigatiesystemen vroegen de lokale
banken een rente van 9%.
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Tsiakkas ging naar Troodos Cooperative Society en
kreeg een lening van EUR 100.000 via de Cooperative Central Bank (CCB) in Nicosia. De EIB had de CCB
voorzien van geld om door te sluizen aan kleine ondernemingen. De rente die Tsiakkas nu betaalt is 2,6%.
“Door deze lening besefte ik dat een lagere rente wel
mogelijk is”, aldus Tsiakkas. “De hoge rente is altijd een
probleem voor ons geweest.”
Met een jaarproductie van 160.000 flessen is het belangrijk voor de plaatselijke economie dat Tsiakkas het
goed doet; hij koopt immers het merendeel van zijn
druiven bij boeren uit de omgeving. Het is ook van
belang voor de toekomst van zijn gezin. Twee van zijn
zonen volgen opleidingen op het gebied van wijn en
landbouw en Tsiakkas verwacht dat de andere twee
ook in het familiebedrijf zullen stappen.
De CCB fungeert als intermediair van de EIB ten behoeve van Cypriotische coöperatieve banken voor kredieten van EUR 10.000 tot EUR 100.000. Alle 18 lokale
coöperaties hebben aan mkb-bedrijven op Cyprus kredieten verstrekt die hun oorsprong vinden bij de EIB.
Dr. Kostantinos Vrachimis, hoofd productontwikkeling
voor particulieren bij de CCB: “De impact van deze kredieten is heel groot. Agros ligt erg afgelegen. Er zijn
een aantal familiebedrijven met lokale werknemers, en
vele andere bedrijven zijn daar als toeleveranciers van
bijvoorbeeld vlees of fruit weer van afhankelijk.”

en andere kleine dorpen. “Ik heb een band met deze
plaatsen en vind het belangrijk om hun levenswijze te
beschermen.”

Eilandtradities
De tradities op Cyprus worden veelal in ere gehouden
door kleine ondernemingen. Zo maakt Niki Agathocleous in Agros een traditioneel nagerecht van kersen, watermeloen, kweepeer, walnoten of rozen, dat
met een lepel bij sterke, stroperige koffie wordt geserveerd. In haar atelier gebruikt ze een traditionele
methode voor het koken van fruit – 200 ton per jaar
– en maakt ze stroop met vanille, kaneel of kruidnagel.
Agathocleous heeft 25 mensen in dienst, meest vrouwen, en verkoopt haar producten vooral binnen Cyprus, waarmee ze een omzet haalt van EUR 1 miljoen.
Troodos Cooperative Society gaf haar een lening van
EUR 20.000 om nieuwe apparatuur te kopen en haar
panden te verbouwen. “Het is echt heel belangrijk om
te blijven investeren en ontwikkelen”, vertelt Agathocleous, die samen met haar man en twee zonen het
bedrijf runt. “De financiële crisis was een zware tijd.
Maar als je werk hebt, krijg je van het leven weer terug
wat je nodig hebt.”

Costas Tsiakkas in
de kelder van zijn
 ijnmakerij bij Agros
w

Vrachimis groeide op in een boerendorp en voelt
zich verbonden met de kleine ondernemers in Agros
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Vanuit de universiteiten in Parijs
naar de markt
Met digitale
technologieën en
behandelingen voor
kanker brengt een Frans
fonds voor spin-outs
academisch onderzoek
van het lab naar het
ziekenhuis

A

ngelita Rebollo is gezellige Spaanse die haar
e-mails ondertekent met de toevoeging: “Als het
leven je citroenen brengt, pak dan tequila en
wat zout.” Angelita Rebollo is ook een briljante wetenschapper; kankercellen neemt ze flink te grazen.
Rebollo werkt in het lab van de Pierre et Marie Curie
Universiteit in het oude Pitié-Salpêtrière ziekenhuis,
vlakbij de Seine in het centrum van Parijs. Daar ontwikkelde ze een techniek waarmee bepaalde eiwitfuncties, die gezonde cellen omzetten in kankercellen,
worden uitgeschakeld. Met deze behandeling kunnen
mensen met diverse ziektes worden geholpen, maar
waarschijnlijk in eerste instantie bij eierstokkanker en

Angelita Rebollo
in haar lab in Parijs

We zijn een van de eersten, dus
iedereen kijkt toe om te zien of dit
ook iets voor hen is.”
Philippe Tramoy, partner bij Quadrivium 1
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ernstige vormen van borstkanker. Waar chemotherapie vele bijwerkingen heeft doordat ook gezonde cellen worden gedood, worden met de gerichte therapie
van Rebollo alleen de kankercellen gedood.
Rebollo begon haar onderzoek 17 jaar geleden in
Madrid, waarna ze PEP-Therapy oprichtte met een aantal andere onderzoekers van prestigieuze Franse onderzoekcentra. De naam van haar bedrijf komt van de
moleculen die de basis vormen van haar onderzoek –
peptiden die cellen binnendringen en verstoren. Het
bedrijf zet deze wetenschappelijke doorbraak om in
een levensreddend geneesmiddel. “We hebben de onderneming opgericht om ons onderzoek over te kunnen brengen van het lab naar het ziekenhuis”, aldus
Rebollo. “Ons doel is om een molecuul te ontwikkelen
dat vele mensen zal helpen.”

Universitair fonds voor spin-outs
in Frankrijk
PEP-Therapy kreeg EUR 1 miljoen aan steun van Quadrivium 1, het eerste Franse beleggingsfonds dat zaaikapitaal biedt aan projecten op het gebied van levenswetenschappen en digitale technologie, die ontstaan
zijn uit of gelieerd zijn aan een tiental Franse academische onderzoeksinstellingen. Dit model werd voor het
eerst toegepast door Amerikaanse universiteiten bij de
oprichting van grote bedrijven als Genentech en Lycos.
Uiteindelijk verdient een universiteit meer wanneer zij
een product zelf ontwikkelt dan wanneer zij haar onderzoek aan een grote onderneming in licentie geeft
om het product verder te ontwikkelen. Door onderzoekers aandelen te geven in de universitaire spin-outs
worden ze aangemoedigd bij de universiteit te blijven
en niet te vertrekken naar beter betaalde banen in de
private sector. In Europa zijn universitaire spin-outs tot
stand gekomen in het VK, waar de EIB steun verleende
aan de spin-out van het Imperial College.

Maar in Frankrijk bestond dit nog niet. Onder leiding
van een team bij Seventure Partners en met financiering van een aantal beleggers, waaronder Bpifrance,
een dochter van Caisse des Dépôts, kreeg Quadrivium in april een toezegging van EUR 20 miljoen van het
Europees Investeringsfonds, dat binnen de EIB-Groep
gespecialiseerd is in het bieden van risicofinanciering
aan mkb-ondernemingen. Met behulp van een garantie uit de EU-begroting in het kader van het Investeringsplan voor Europa, kwam de totale financiering
van Quadrivium 1 dankzij de EIF-investering uit op
EUR 56 miljoen. “Het is een hele uitdaging geweest om
dit concept in Frankrijk op te zetten”, aldus Philippe
Tramoy, als partner bij Quadrivium verantwoordelijk
voor de portefeuille levenswetenschappen. “We zijn
een van de eersten, dus iedereen kijkt toe om te zien of
dit ook iets voor hen is.”

Lessen van universitaire spin-outs
Voor de oprichting van Quadrivium 1 werkte Tramoy
vooral aan deals met bedrijven uit andere delen van
Europa en uit de VS. Hij was er niet zeker van dat de
eerste universitaire spin-outs in Frankrijk zouden aanslaan. “Het heeft veel te maken met cultuur. In de Angelsaksische wereld wordt een bedrijf gewaardeerd op
basis van de toekomstige inkomsten. In Frankrijk kijkt
men doorgaans naar de afgelopen drie jaar. Dit betekent dus dat men heel oppervlakkig oordeelt,” aldus
Tramoy.
Hij meent dat als de investeringen van Quadrivium slagen deze houding zal veranderen. Tot nu toe heeft het
fonds in 10 bedrijven geïnvesteerd. In alle gevallen kwamen ze voort uit de 12 onderzoeksinstellingen die banden hebben met Quadrivium, van de Université Paris IV
(Sorbonne) tot het Institut Curie en het ESPCI Paris.
Quadrivium 1 wil haar deelnemingen beperken tot 16
à 20 ondernemingen, maar Tramoy wil ook een tweede
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fonds opzetten. Quadrivium 1 richt zich op het steunen
van de volgende ontwikkelingsstadia van haar deelnemingen. Dit is van groot belang voor bijvoorbeeld de levenswetenschappen, waar het volgens Angelita Rebollo jaren duurt voordat een product vanuit het lab in het
ziekenhuis terechtkomt.
PEP-Therapy is onlangs begonnen met studies om
de veiligheid van haar middel te staven. Rebollo en
haar collega’s moeten waarschijnlijk nog acht jaar
wachten voordat hun product een algemeen verkrijgbaar geneesmiddel is, maar tijdens de proeffase zal het wel worden gebruikt in ziekenhuizen.
Antoine Prestat, algemeen directeur van PEPTherapy is bioloog en bedrijfskundige en een van
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de medeoprichters van het bedrijf: “Het is een
lange weg, en het is van groot belang om een
fonds te hebben dat het proces begrijpt, zoals
Quadrivium.”
Angelita Rebollo is zich zeer bewust van de economische kant van wetenschappelijk onderzoek.
Ze heeft haar positie in Madrid immers achter zich
gelaten omdat er in Spanje weinig geld beschikbaar is voor onderzoek. Ze streek neer in Parijs na
in Duitsland en België te hebben gewerkt. “Mede
door de deelname van Quadrivium kunnen we de
ontwikkelingsstadia betalen”, vertelt ze. “We hadden geld nodig om dit molecuul te vinden – een
molecuul dat hopelijk levens gaat redden.” Dat is
het geld meer dan waard.

Grote bedragen voor
KLEINE en MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN

Een lening voor visverwerking
Met één vis per dag heeft een mens genoeg te eten. Maar met een lening kan
hij anderen een leven lang laten eten.
PP Orahovica is een landbouwbedrijf in het oostelijk deel van Kroatië.
Het verbouwt hazelnoten, maakt Riesling, en daarnaast heeft het koeien
en kweekt het vis. Tot voor kort werd de vis levend vervoerd met speciale
vrachtwagens. “Dit betekende dat we niet alleen 10 ton vis vervoerden,
maar ook 10 ton water. Na aflevering zaten we altijd met een verspilling van
10 ton schoon water”, aldus Marko Rašić, commissaris bij het bedrijf. Zowel
uit economisch als uit milieu-oogpunt is het een behoorlijke last om met zo
veel water rond te rijden. PP Orahovica verhoogde daarom de visproductie
en bouwde op eigen terrein een fabriek voor de verwerking van de vis.
“We kunnen nu visfilets, ingevroren vis en diverse andere producten leveren. Zo voegen we
waarde toe aan de vis”, vertelt Rašić. Het bedrijf, met 1.262 mensen op de loonlijst, kreeg een
subsidie van EUR 1,4 miljoen uit het EU-instrument voor pretoetredingssteun op het gebied
van plattelandsontwikkeling en een krediet van EUR 4,4 miljoen van HBOR, een Kroatische
staatsbank waarmee de EIB samenwerkt. In 2016 ondertekende de Bank een overeenkomst met
HBOR, waarmee een extra krediet van EUR 150 miljoen werd verleend om door te sluizen naar
midkap-ondernemingen als PP Orahovica. “Het is een hele aantrekkelijke lening, met een lage
rente en een lange aflossingstermijn”, zegt Rašić. Alles bij elkaar heeft de EIB ruim EUR 2 miljard
verleend aan HBOR om door te sluizen aan mkb- en midkapbedrijven en aan projecten in de
publieke sector gericht op de industrie, toerisme, en kleine en middelgrote infrastructuren.

Viskwekerij
PP Orahovica
in oostelijk
Kroatië

Eerste stapjes met kinderschoenen
Op het gebied van kinderschoenen bestaat er tegenwoordig
steeds meer gezond en natuurlijk schoeisel. Lucie Prokešová
wilde dit soort schoenen op de markt brengen in Brno,
Tsjechië, en kreeg daarvoor via de Komercní banka een
door de EU gesteunde lening. De COSME-faciliteit voor
kredietgaranties die met Komercní banka werd gesloten,
wordt ondersteund vanuit de mkb-regeling die het EIF
beheert in het kader van het Investeringsplan voor Europa.
Begin 2016 opende Lucie haar winkel in Neobuto. Sommige
klanten komen helemaal uit Slowakije en Oostenrijk voor
haar brede assortiment aan kinderschoenen, met merken die
niet eerder in Tsjechië te krijgen waren. Neobuto werkt ook
samen met een kinderfysiotherapeut om nog meer speciale
schoenen aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld
voor platvoeten. In 2017 wil Lucie een tweede winkel
openen in Praag.
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INFRASTRUCTUUR voor
Europese verbindingen
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5 600 MW aan capaciteit voor stroomopwekking
86% van de stroom uit duurzame bronnen
41 000 km aan nieuwe of gemoderniseerde stroomkabels
45 miljoen slimme meters geïnstalleerd
4 miljoen huishoudens voorzien van stroom
13 miljoen stadsbewoners in de EU profiteren van verbeterde infrastructu
ren en diensten



5 miljoen mensen binnen de EU profiteren van verbeterde infrastructu5
ren dankzij financiële samenwerking



80 miljoen extra passagiers met het openbaar vervoer dankzij
9
EIB-financiering




10 miljoen mensen met betere gezondheidszorg
120 000 huishoudens met nieuwe of gerenoveerde woningen

in de sociale sector
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25 miljoen mensen met veiliger drinkwater
20 miljoen mensen met betere sanitaire voorzieningen
1,7 miljoen mensen met minder overstromingsrisico
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Eén lening voor een stad
waar veel moet gebeuren
Met één lening van de EIB wordt een heel
aantal projecten gesteund in Bologna,
variërend van scholen en fietspaden tot
maatregelen tegen schade door
aardbevingen. Deze vorm van
kredietverlening ligt aan de basis van de
in 2016 gepresenteerde Stedenagenda
voor de EU

M

iddelbare scholieren in zuid-Bologna hoeven
niet langer ver te reizen om vervolgens in overvolle klassen hun lessen te volgen. De Via Lombardia School werd eind 2016 opgeleverd, waardoor
225 kinderen in hun eigen buurt naar school kunnen en
bovendien in kleinere klassen zitten. Verder is de school:
• gebouwd uit kant-en-klare onderdelen, waardoor de
bouw snel ging;
• ingedeeld in energie-label A-plus door het gebruik van
zonnepanelen en goede isolatie;
• bestand tegen aardbevingen (in 2012 kwamen bij een
beving 36 km buiten Bologna 27 mensen in de regio
om).
Marika Milani, hoofd van de afdeling stadsvernieuwing
van Bologna: “De leeromgeving van de kinderen is sterk
verbeterd. Ze zullen beter voorbereid zijn op hun vervolgopleiding. Ze hoeven niet meer zo ver naar school
te reizen, en zitten niet meer in overvolle klassen. We
zijn heel trots op deze vooruitgang.”
Milani heeft een groot aantal projecten om trots op
te zijn. Bologna kreeg van de EIB een krediet van
EUR 50 miljoen en is daarmee een aantal uiteenlopende projecten gestart. Het hele project heeft een omvang van EUR 160 miljoen en heeft als doel de stad

Vincenzo D’Aprile werkt
als ingenieur mee aan de
renovatie van de historische
portico’s van Bologna
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We hadden niet genoeg
geld om zo veel te doen voor
deze prachtige stad. De lening
van de EIB was hard nodig.”
Marika Milani,
hoofd stadsvernieuwing, Bologna

Nieuwe school in Bologna,
gebouwd met behulp van de
EIB-kaderlening
leefbaarder te maken en aantrekkelijker voor het bedrijfsleven en voor toeristen – alsook beter bestand tegen aardbevingen en klimaatrisico’s.
“We hadden niet genoeg geld om zo veel te doen
voor deze prachtige stad”, vertelt Milani. “De lening
van de EIB was hard nodig.”
Het gaat hier om een kaderlening, waarbij het geld
wordt gebruikt voor meer dan één project. Deze
vorm van kredietverlening door de EIB vormt een belangrijk hulpmiddel voor lokale overheden die hun
omgeving willen verduurzamen. Betere financiering
voor lokale en regionale overheden is een belangrijk
onderdeel van de EU-Stedenagenda, die in mei 2016
officieel werd gepresenteerd in Amsterdam. De kaderlening voor Bologna draagt bij aan de volgende
projecten:
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• de renovatie van een aantal gemeentelijke gebouwen, wegen, openbare locaties en pleinen;
• de aanleg van een fietspad rondom het historisch
stadscentrum;
• herstel van de bekende middeleeuwse portico’s langs de weg van Bologna naar het San
Luca-heiligdom.
De portico’s zijn genomineerd voor de UNESCOwerelderfgoedlijst. “Ze zijn voor toeristen het belangrijkste symbool van Bologna”, aldus Milani. “We hoeven nu geen moeite te doen om aparte financiering
te regelen voor de restauratie. Al deze verschillende
projecten zijn samengevoegd in één deal met de EIB,
tegen hele gunstige voorwaarden.”

INFRASTRUCTUUR
voor Europese verbindingen

Ilya de Marotta bij de sluizen
van het Panamakanaal

Stimulans voor de handel
De grootste sluizen ter wereld
gaan open dankzij Europese
technologie
Vroeger voeren gigantische schepen op het getij de
Schelde in, waar ze vijf uur moesten wachten om hun
vracht uit te laden. Vervolgens moesten ze via de Kallosluis naar de Waaslandhaven. “De sluis was heel vol”,
zegt Freddy Aerts, hoofd maritieme toegang bij het
Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken.
“Daarom hadden we altijd opstoppingen.”
In 2016 gaf Aerts de vrachtschepen een manier om de
drukte te omzeilen. De haven van Antwerpen opende
in juni de grootste sluis ter wereld. Via de Kieldrechtsluis kunnen de schepen nu ook de Waaslandhaven
aan de linkeroever van de Schelde bereiken; de totale capaciteit is hiermee driemaal zo groot. “Nu kunnen
we zelfs de allergrootste schepen naar binnen loodsen”, aldus Aerts. “Het is een grote stimulans voor de
handel.”
Het was een bijzondere maand voor de scheepvaart,
want kort daarna werden de nieuwe megasluizen van
het Panamakanaal in gebruik genomen. Zowel in Antwerpen als in Panama werden de sluizen medegefinancierd door de EIB, die EUR 160,5 miljoen van de
kosten van de Kieldrechtsluis financierde. De uitbreiding van het Panamakanaal heeft ruim USD 5 miljard
gekost, waarvan USD 500 miljoen door de EIB werd
gefinancierd.

Onbenutte havencapaciteit
Op de rechteroever van de Schelde heeft Antwerpen
zes sluizen, waaronder de grote Berendrechtsluis uit
1989. Mede door deze infrastructuur is het na Rotterdam de grootste haven van Europa.
De Waaslandhaven op de linkeroever werd in de jaren
70 al zo ontworpen dat deze zelfs de grootste schepen
van vandaag de dag zou kunnen verwerken. Het probleem was echter dat men daar alleen kon komen via
de 30 jaar oude en te kleine Kallosluis. Het belemmerde

de groei van Antwerpen. Maar het was ook een strategisch probleem voor Europa. In 2050 is er naar verwachting tweemaal zo veel vracht als nu. Havens moeten die
groei kunnen verwerken. “Dankzij de Kieldrechtsluis kan
de volle capaciteit van de haven worden benut”, aldus
Inge Vermeersch, die bij de EIB meewerkte aan het nieuwe sluisproject. “De sluis zal de positie van Antwerpen
in Europa versterken.” In de haven van Antwerpen werken nu 62.500 mensen. Volgens de centrale bank van
België genereert de haven 4% van het Belgisch bruto
binnenlands product.

Onder een roze helm
Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan droeg
Ilya Espino de Marotta haar bekende roze helm bij de
openingsfestiviteiten van de nieuwe sluizen van het Panamakanaal. Zo zet ze zich af tegen degenen die dachten dat een vrouw geen hoofdingenieur van het Kanaalproject zou kunnen zijn. “Er waren mannen die moeite
hadden met mijn benoeming, maar daar trok ik mij niets
van aan”, zegt de Marotta. “Met mijn roze helm maak ik
een statement dat een vrouw deze baan goed aankan.”
Ondanks dat zowel haar man als haar zoon moest worden behandeld voor kanker tijdens het gigantische project heeft ze deze grote klus toch volbracht.

2016

Overzicht van Activiteiten

29

Instrumenten van de
EU-Stedenagenda
Helsinki, Finland
Pula, Kroatië
EUR 40 mln. voor de verbouwing, uitbreiding en modernisering van het verouderde
Pula-ziekenhuis, het enige
openbare ziekenhuis in Istrië.

EUR 180 mln. voor de
vervanging van trams, het
uitbreiden van de tramlijnen
en het opknappen van het
netwerk, ter verhoging van de
kwaliteit en betrouwbaarheid
van de diensten

België/Frankrijk
EUR 46 mln. aan kapitaal voor
een fonds dat innovatieve
technieken gebruikt voor de
sanering van oude industrieterreinen (zie het verhaal over
Ginkgo Funds, blz. 34)

ARMOEDE IN
DE STEDEN

MOBILITEIT IN
DE STEDEN

DUURZAAM GEBRUIK VAN LAND
EN NATUURLIJKE OPLOSSINGEN

CIRCULAIRE ECONOMIE

AANPASSING AAN
KLIMAATVERANDERING

OVERGANG NAAR DIGITAAL

België

Lissabon, Portugal

EUR 200 mln. voor steun aan
klimaatactie en de circulaire
economie in België, samen
met Belfius Bank

EUR 250 mln. ter verbetering
van de riolering en beperking
van de schade door overstromingen, en voor andere
infrastructuur, bijvoorbeeld
sociale woningbouw (zie het
verhaal op blz. 37)
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12 steden in het VK,
waaronder Londen,
Manchester, Liverpool
en Glasgow
EUR 25 mln. voor Hyperoptic,
voor de installatie van breedbandnetwerken in hoge
gebouwen

INFRASTRUCTUUR
voor Europese verbindingen

Ruim 70% van de Europeanen leven in stedelijke gebieden, en 55%
van de publieke investeringen worden gedaan door regionale of lokale
overheden. De EIB verleent in het kader van het Investeringsplan voor
Europa kredieten aan stadsprojecten met een hoger risico. In 2016
presenteerde de EU de Stedenagenda, met daarin een heel hoofdstuk
over de rol van de EIB bij het realiseren van de doelen.
Opper-Silezië, Polen
EUR 329 mln. voor herstelwerkzaamheden in 10 steden
in de voormalige mijnbouwen staalindustriegebieden
BANEN EN VAARDIGHEDEN
IN DE LOKALE ECONOMIE

Noordrijn-Westfalen,
Duitsland
EUR 100 mln. voor opvangcentra voor asielzoekers

Noord-Ierland, VK
EUR 166 mln. voor het aanpassen of bouwen van energiezuinige sociale woningen

INCLUSIE VAN MIGRANTEN EN
VLUCHTELINGEN

HUISVESTING

ENERGIETRANSITIE
INNOVATIEVE EN VERANTWOORDE
OPENBARE AANBESTEDING

Baden-Württemberg,
Duitsland
EUR 825 mln. voor de Staat ter
financiering van treinstellen;
deze worden geleased aan
een groeiend aantal kleinere
spoorwegbedrijven, waardoor
de concurrentie toeneemt
en de kosten van openbaar
vervoer afnemen

LUCHTKWALITEIT

Luxemburg

Parijs, Frankrijk

EUR 2 mln. vanuit het ELENA
programma (Europese plaatselijke
bijstand op energiegebied)
ter ondersteuning van
EUR 45 miljoen aan investeringen
door het Europees Fonds
voor energie-efficiëntie, dat
steun biedt aan kleinschalige
energiebesparingsprojecten in
heel de EU

EUR 1 mld. voor de bouw van
het eerste traject van de Grand
Paris Expres, een geautomatiseerd
metronetwerk. Na oplevering van
dit traject van 33 km worden
22 gemeentes in het zuiden van
Parijs – met ruim 1 miljoen inwoners
– beter bereikbaar. Als alternatief
voor de auto zal deze metro de
luchtverontreiniging terugdringen
2016
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Een nieuwe partner krijgt steun
na overstromingen
Georgië wordt opnieuw opgebouwd en vernieuwt de infrastructuur ter verbetering van de
handel
Op een avond in juni 2015 reed Ilia Darchiashvili tijdens een zware regenbui door het centrum van Tbilisi.
Op de Chabua Amirejibi snelweg stond het verkeer
vast, vlak voor één van de bruggen over de Vere, een
zijtak van de Mtkvari-rivier. Darchiashvili ging met
zijn Toyota naar een ander kruispunt waar geen file
was en reed door naar huis. “Er was gewoon een fikse
regenbui en een file. Niemand kon vermoeden dat er
iets zou gaan gebeuren”, herinnert hij zich.
“Toen gebeurde het.”
Tegen de tijd dat Darchiashvili de volgende ochtend
opstond, was er 1 miljoen kubieke meter modder de
Vere ingestroomd, waardoor de rivier op twee plekken verstopt was. De rivier trad buiten haar oevers
waardoor het centrum van de hoofdstad overstroomde. Er waren 19 doden te betreuren en 22.000 van de
1,1 miljoen inwoners van Tbilisi zaten zonder stroom.
Nijlpaarden en luipaarden waren uit de dierentuin
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ontsnapt en liepen door de straten. Een man werd
aangevallen door een tijger en dodelijk verwond.
Darchiashvili, destijds manager van het gemeentelijk
ontwikkelingsfonds van Georgië, kwam met ambtenaren van het stadhuis van Tbilisi en van andere
overheidsdiensten in actie om hulp te organiseren
voor de slachtoffers van de ramp. “Ons eerste doel
was om mensen in veiligheid te brengen”, vertelde de
35-jarige Darchiashvili, inmiddels onderminister voor
Regionale ontwikkeling en infrastructuur. “Daarna
hebben we ons gericht op de wederopbouw. Tegelijkertijd moesten we aanvullende financiële middelen
vinden.”

Uit de modder gekomen
Een van de eerste instellingen die reageerden was de
EIB, die in de voorgaande jaren al steeds meer was
gaan investeren in Georgië. Toen het nieuws over de
ramp de EIB-medewerkers in Luxemburg bereikte,
was de kredietmedewerker van de afdeling Publieke
sector uit het team voor Georgië net bezig met de
afwikkeling van een ander project voor de

INFRASTRUCTUUR
voor Europese verbindingen

Een nijlpaard, na
de overstroming
gevlucht uit de
dierentuin van
Tbilisi
modernisering van de stedelijke infrastructuur in dit land. Het
team begon meteen aan het optuigen van een tweede financiering ter bestrijding van de schade die was ontstaan door het
natuurgeweld. Medewerkers van de Bank vlogen de week erna
naar Tbilisi om de details uit te werken. Ze vonden een stad
die verlamd was door de overstroming en de modder. Georgia
Koutsiana, als kredietmedewerker van de EIB belast met projecten in de publieke sector van Georgië: “Bruggen en wegen
waren ingestort. Het normale leven was ernstig verstoord.”
In februari 2016 werd een krediet verstrekt van EUR 100 miljoen,
opgesplitst in twee delen:
• EUR 50 miljoen voor schade door de overstroming
• EUR 50 miljoen voor de gemeentelijke infrastructuur en voor
toerisme
Meestal beperken de kredieten van de EIB zich tot de helft van
de kosten van een project. De reden hiervoor is dat de Bank
andere beleggers wil aanmoedigen om mee te doen. Hierdoor
kan de Bank meer projecten ondersteunen en verleent zij een
project tevens een soort kwaliteitskeurmerk. Bij de kredietfaciliteit voor de spoedige wederopbouw van Georgië nam de
EIB alle projectkosten voor haar rekening, omdat het om een
natuurramp ging.
De betrokkenheid van de EIB had een grote impact in Georgië.
“Ieder burger in onze hoofdstad is direct getroffen door deze
overstroming”, aldus minister Darchiashvili. “Met de noodvoorziening van de EIB konden de wegen en de infrastructuur weer
worden hersteld. Het geld wordt ook gebruikt om het risico van
een nieuwe ramp te verminderen.”
De Bank verzorgt ook de financiering van een belangrijk traject
van de snelweg die het oostelijk deel van Georgië, vanaf de
grens met Azerbeidzjan, verbindt met de in het westen gelegen
haven van Batumi aan de Zwarte Zee. “De snelweg wordt een
essentiële etappe van een nieuwe zijderoute”, aldus Koutsiana
van de EIB. In 2016 werd een kredietovereenkomst van
EUR 50 miljoen gesloten voor het vernieuwen van bruggen,
tunnels en wanden langs deze verkeersader, die van levensbelang is voor zowel de regionale als de internationale handel.

's Avonds in Kiev

De EU-bank vervult haar deel
van de beloften van Europa
aan Oekraïne
In 2014 startte de EIB haar speciale
actieplan voor Oekraïne, met als doel
om voor eind 2016 EUR 3 miljard aan
financiering ter beschikking te stellen voor
de infrastructuur, de ontwikkeling van de
private sector en klimaatactie. Het plan
hoorde bij het Associatieverdrag van de EU
met Oekraïne. In december had de Bank
voldaan aan haar deel van de belofte. De
EIB-kredieten maken deel uit van
het steunpakket van
EUR 11 miljard van de Europese Unie
voor Oekraïne. De projecten zijn gericht
op het realiseren van tastbare resultaten
voor gewone burgers. Neem bijvoorbeeld
het krediet van EUR 120 miljoen voor
efficiënter gebruik van energie door de
universiteiten van Oekraïne. Met het
geld wordt de milieubelasting van de
gebouwen verlaagd, de kwaliteit van de
voorzieningen verbeterd en het kostenpeil
omlaag gebracht. Een ander voorbeeld
is het EIB-krediet van EUR 200 miljoen
voor de modernisering van openbaar
vervoer in wel 20 gemeenten. Het gaat
om nieuwe bussen, trams, metrowagons
en trolleybussen, die zullen bijdragen aan
een belangrijke verschuiving van vervoer
met benzine als brandstof naar elektrisch
aangedreven vervoer. Het project moet
zich terugbetalen uit energiebesparing,
verbeterde kwaliteit van leven voor klanten
en een positieve impact op het milieu.
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KLIMAAT en MILIEU
voor onze toekomst
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voor het milieu
o.a. voor biodiversiteit, schone
lucht, schoon water, veilig
vervoer, duurzame energie en
energiebesparing

Bruno Farber van Ginkgo, op
het oude industrieterrein in
Mont-Saint-Guibert

De Bank wil dat ruim 25% van haar totale kredietverlening in de overheidssectoren naar klimaatactie gaat
In 2016 besteedde de EIB EUR 19,6 miljard aan klimaatactie.
Dat is 26,3% van al haar financieringen
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Efficiënt gebruik van energie EUR 3,6
Duurzame energie EUR 3,9

mld.

mld.

Minder koolstofuitstoot en klimaatvriendelijk vervoer bijna EUR 8
Onderzoek, ontwikkeling en innovatie EUR 1,8

mld.
Bebossing, afval, afvalwater en overige sectoren EUR 1,1 mld.

Aanpassing aan klimaatverandering EUR 1,2 mld.
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KLIMAAT en MILIEU
voor onze toekomst

Het groene antwoord op
verstedelijking
Een innovatief fonds maakt van oude industrieterreinen plekken
waar je goed kunt leven en werken

De oplossing is om te bouwen op het eigen grondgebied van de stad.”

Geld voor de schoonmaak

A

annemers en grondwerkers beginnen in april
2017 met de bouw van 300 woningen op het
terrein van een negentiende-eeuwse papierfabriek in Mont-Saint-Guibert, ten zuidoosten van Brussel. Kort daarna zullen gebouwen verrijzen op een
braakliggend stuk grond van een oude metaalgieterij
in de Parijse voorstad Choisy-le-Roi en in het centrum
van Lyon, op het terrein van de voormalige fabriek van
Brandt-wasmachines.
Wat al deze projecten gemeen hebben, is dat de
grond braak zou liggen zonder de sanering en herontwikkeling door een innovatief beleggingsfonds
dat de modernste milieutechnieken gebruikt om de
giftige restanten van oude fabrieken te verwijderen.
De sanering is van groot belang voor de toekomst
van de steden van Europa, waar 3,5 miljoen voormalige industrieterreinen te vinden zijn. Om ongecontroleerde verstedelijking tegen te gaan, moeten steden deze terreinen saneren en geschikt maken voor
bewoning. Bruno Farber, directeur van Ginkgo Advisor, het fonds dat deze terreinen saneert: “Frankrijk
verliest per decennium een gebied zo groot als een
département aan ongecontroleerde verstedelijking.

Het Ginkgo-fonds trok EUR 80 miljoen aan voor de sanering en herontwikkeling van zeven terreinen in België en Frankrijk; in alle gevallen staat de oplevering gepland voor eind 2018. De totale financiering is inclusief
een bedrag van EUR 15,6 miljoen van de EIB. Het succes van Ginkgo bracht Farber ertoe geld aan te trekken
voor Gingko II, waarmee hij de activiteiten kan uitbreiden naar het VK, Luxemburg en Spanje.
De investeringsmedewerkers van de EIB waren enthousiast om hier weer aan mee te doen. Maar zonder
de garantie uit de EU-begroting in het kader van het Investeringsplan van Europa had de EIB niet zo veel kunnen investeren in Ginkgo II. De garantie werd opgezet
om investeringen in innovatieve projecten te versnellen. De EIB gebruikt deze garantie om investeringen te
doen die anders niet op deze manier mogelijk zouden
zijn. Zo kan een groter deel van een project worden gefinancierd of een investering sneller worden gedaan.
Ginkgo II past precies in de doelstelling van het Investeringsplan. James Ranaivoson, adviseur bij de EIBafdeling Klimaatverandering en milieu gaf leiding aan
de Ginkgo-deals. Hij beaamt dat Ginkgo I soepel is verlopen. Dankzij de garantie uit de EU-begroting kon hij
snel in het tweede fonds stappen en wel met een groter bedrag dan hij anders had kunnen doen. De Bank
zegde in februari een bedrag van EUR 30 miljoen toe
aan Ginkgo II. “We zien nu al dat Ginkgo I het goed
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doet”, aldus Ranaivoson. “Het is van groot belang geweest dat we onmiddellijk steun konden geven aan
de investeringen die Ginkgo met het tweede fonds
wilde aangaan. Het Investeringsplan voor Europa
zorgde ervoor dat we tempo konden houden.”

Investeringsplan als hoeksteen
De betrokkenheid van de EIB was onmisbaar om andere beleggers ervan te overtuigen dat zij hun geld in
het eerste Ginkgo-fonds moesten beleggen. Hetzelfde
gold voor Ginkgo II. “De rol van de EIB moet worden
benadrukt”, zegt Farber. “De EIB is de belangrijkste investeerder en uit haar betrokkenheid bleek voor andere instellingen dat de boeken van het fonds uitgebreid
waren onderzocht en dat het eerste fonds goed was
beheerd in een uitdagende economische context.”
Dankzij de garantie uit de EU-begroting kon de EIB
naast de Caisse des Dépôts meer geld investeren (beide bezitten een kwart van het kapitaal van Ginkgo II)
en kon Farber zijn doelstelling van EUR 140 miljoen
aan financiering veel sneller bereiken. De bijdrage van
twee zulke grote investeerders heeft de drempel voor
andere investeerders sterk verlaagd.

Oplossing voor vervuiling
Via Ginkgo II wil Farber samenwerken met ontwikkelaars en stedenbouwkundigen in andere landen. Waar
Ginkgo I zich richt op België en Frankrijk, zal 30% van

het nieuwe fonds buiten deze twee landen worden
geïnvesteerd.
Er zijn bijzonder weinig bedrijven die zich bezighouden met het saneren en herstellen van oude industrieterreinen. Meestal worden de vervuilde materialen
opgegraven en elders gestort, of zelfs begraven onder
grote stukken beton. Dergelijke technieken bieden
geen echte oplossing voor de vervuiling. Ginkgo hanteert een duurzamere aanpak waarbij vervuilde grond
ter plaatse wordt behandeld zodat deze eventueel in
het nieuwe project kan worden hergebruikt.
Ginkgo II gaat de technische expertise van het bedrijf
overbrengen naar landen als het VK, waar nog geen
saneringsfonds bestaat om geld naar deze sector toe
te halen. Farber richt zijn pijlen op oude industrieterreinen in Leeds, Bristol en Glasgow, oude staalfabrieken in Luxemburg en projecten in Barcelona. “Het
is belangrijk voor de toekomst van Europa dat deze
technologie wordt gestimuleerd”, aldus Martin Berg,
die als belegger bij de EIB betrokken was bij de Ginkgo-deal. “Via het Investeringsplan voor Europa kunnen
we hier meer geld in stoppen, en sneller.”

Het is belangrijk
voor de toekomst
van Europa dat deze
technologie wordt
gestimuleerd.”
Martin Berg,
beleggingsmedewerker bij de EIB
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KLIMAAT en MILIEU
voor onze toekomst

Lissabon wordt een betere stad
voor gezinnen en bedrijven
Overstromingen, steeds
minder inwoners en een
verouderde infrastructuur:
Lissabon moest echt worden
opgeknapt

S

inds de jaren 60 loopt het inwonertal van Lissabon terug. Mensen trokken weg uit de stad en
gingen naar betaalbaardere woningen in de buitenwijken. Ze lieten een stad achter met een verouderde infrastructuur. Het inwonertal daalde van rond
de 800.000 in de jaren 60 tot 513.000 nu. Maar Fernando Medina, burgemeester van de stad, had een
visie die verder ging dan het stukje bij beetje aanpakken van afzonderlijke problemen. Hij stelde zich ten
doel “de manier waarop mensen in deze stad leven te
veranderen”. Hij geloofde dat Lissabon ooit weer een
stad zou zijn waar mensen graag wonen en werken –
en waar toeristen graag komen.
Maar Medina had ook de juiste soort financiering nodig voor de langlopende infrastructuurprojecten die
hij voor ogen had. Sinds de financiële crisis waren
de Portugese banken niet meer in staat in dergelijke
projecten te financieren. Dit tekort in de markt betekende dat de EIB de garantie uit de EU-begroting
kon gebruiken samen met haar eigen middelen uit
het Investeringsplan voor Europa. Zo werd Lissabon
de eerste gemeente binnen de EU die directe steun
uit het Investeringsplan ontving. Lissabon kreeg een
krediet van EUR 250 miljoen met een looptijd van
30 jaar.
Een aantal buurten van de stad, waaronder delen
van het historisch centrum, hebben regelmatig te
kampen gehad met overstromingen. In 2014 maakten twee zware overstromingen binnen twee weken duidelijk dat de stad zich moest wapenen tegen

de gevolgen van klimaatverandering. Het door de
EIB gesteunde project richt zich op het vernieuwen
van de riolering en het aanleggen van twee tunnels
voor waterafvoer. In de toekomst zullen zware regenbuien in Lissabon niet zomaar meer leiden tot
overstromingen.
Met het geld van de EIB worden ook bestaande
woningen in de sociale sector gemoderniseerd en
nieuwe woningen gebouwd. In alle gevallen worden energiebesparingsmaatregelen aangebracht
om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Het krediet is ook bedoeld voor de verbetering
van de mobiliteit binnen de stad en om slimme stedelijke innovaties in te voeren, pleinen en parken
aan te leggen, en brandweerkazernes, culturele
voorzieningen en scholen te bouwen.
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Drie strategieën voor risicobeperking
Hoe de EIB niet alleen publieke gelden maar
ook geld uit de private sector aantrekt voor
het financieren van klimaatactie

H

et windmolenpark bij Langmarken in Zweden
wordt anders dan alle andere. Niet vanwege de
door het Deense Vestas geproduceerde turbines,
die zijn vergelijkbaar met andere. Het innovatieve aan
dit park, waarmee 23 MW zal worden opgewekt, is de
financiering ervan.

Sinds 2014 houdt de Bank EUR 40 miljoen in het kapitaal van Mirova Eurofideme 3. In maart 2016, nadat dit
Franse fonds in Langmarken had geïnvesteerd, werd
de EIB medefinancier via een bijdrage gedekt door
een garantie uit de EU-begroting in het kader van
het Investeringsplan voor Europa. De Bank belegde
EUR 16 miljoen rechtstreeks in het windmolenpark,
waardoor zij samen met Mirova 90% van het kapitaal
houdt. Dit is een grote stap – de EIB wordt doorgaans
geen mede-eigenaar van projecten. Door het risico te
delen, wil het EIB geld uit de private sector aantrekken
voor klimaatactieprojecten.
De EIB kan dit op drie manieren doen:
• Als mede-investeerder zoals bij het Langmarkenproject. Hierdoor kunnen private fondsen in grotere projecten deelnemen dan wanneer zij er alleen voor staan.
• Transacties met gelaagde risico’s waarin publieke gelden naar verhouding een groter deel van het risico op
zich nemen en het dus interessanter wordt voor de
private sector om deel te nemen. Dit deed de EIB met
haar eigen investering van EUR 50 miljoen in ‘Green
for Growth’, een fonds met een omvang van EUR 368
miljoen waarmee duurzame energie en energiebesparing wordt gesteund in de Westelijke Balkan en Turkije.
De CO2 die wordt bespaard is gelijk aan 1,9 miljoen

38

Overzicht van Activiteiten

2016

Windmolenpark
bij Langmarken

passagiersvluchten van Frankfurt naar Londen. In
2016 investeerde de EIB een extra bedrag van EUR 25
miljoen ter ondersteuning van projecten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
• Zachte versterking, zo noemt de Bank haar steun aan
deals wanneer uit haar deelname blijkt dat een project grondig is gekeurd. Dit kan van doorslaggevend
belang zijn voor investeerders die wel aan het project
willen deelnemen, maar niet over dezelfde middelen en expertise beschikken als de EIB. Neem bijvoorbeeld het eerste grootschalige zonne-energie project
in Senegal, ‘Senergy’. Dit in februari 2016 opgeleverde
project is de eerste investering van het Meridiam Infrastructure Africa Fund, waarin de EIB een aandeel houdt
van EUR 30 miljoen. De EIB zorgde voor verbetering
van de milieu- en sociale aspecten van het fonds, wat
leidde tot deelname door verzekeraars, pensioenfondsen en een staatsinvesteringsfonds.
Het Investeringsplan voor Europa speelt in alle gevallen een rol. Tot dusverre heeft de EIB met steun van de
garantie uit de EU-begroting voor bijna EUR 1 miljard
belegd in fondsen gericht op klimaatactie.

KLIMAAT en MILIEU
voor onze toekomst

Een zonnepark van Catalyst in
de woestijn van Jordanië

Slimme regeling van de Jordaanse overheid helpt een
innovatief fonds voor duurzame energie
Toen de Arabische gaspijplijn voor het eerst werd getroffen door explosies in Egypte tijdens de Arabische
lente moest Jordanië plotseling overstappen op geïmporteerde olie, waardoor de kosten van elektriciteit
stegen. Ondertussen stroomden de vluchtelingen uit Syrië het land binnen en werd een zware wissel
getrokken op de sociale en economische middelen van Jordanië. De oplossing werd gevonden in een
innovatieve regeling voor het terugleveren van stroom. Het werkt zo: als je zonnepanelen op je dak
plaatst, kun je de energie die je opwekt, terugleveren aan het elektriciteitsnetwerk en verrekenen met je
eigen energieverbruik. Ook als je de zonnepanelen niet op je eigen dak plaatst, kun je via deze regeling
elders panelen plaatsen, de stroom aan het elektriciteitsnetwerk terugleveren en verrekenen met je
eigen verbruik. Het door de EIB beheerde Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund vond dit
een aantrekkelijke oplossing en investeerde in 2016 in het Catalyst MENA Clean Energy Fund. “Jordanië
is een moderne, open economie”, aldus Mónica Arévalo, senior beleggingsbeheerder bij het fonds. “Dit
land wordt steeds interessanter voor investeerders uit de private sector.” Catalyst gaat in Jordanië, in
samenwerking met het Franse Neoen, een ontwikkelaar van duurzame energie, vijf zonne-energieparken
aanleggen voor het telecombedrijf Orange. De parken, waar 30 MW wordt opgewekt, liggen op grote
afstand van de uiteindelijke gebruikers. Catalyst heeft ook al een tweede contract binnengehaald van
een groot concern in de hospitality sector. Ennis Rimawi, algemeen directeur van Catalyst: “Met de
terugleverregeling kan men profiteren van landen waar bijvoorbeeld meer zon is en de kosten lager zijn.”

Openbaar vervoer voorop bij
duurzame ontwikkeling
In snelgroeiende steden worden de
vervoersinfrastructuren overvol en onveilig, en
neemt de luchtvervuiling toe. De Lucknow Metro gaat
deze gevolgen bestrijden door uitbreiding van de
metrocapaciteit van 10% naar 27% van het openbaar
vervoersaanbod. De EIB verleende voor het eerste
traject van 23 km een krediet van EUR 450 miljoen - de
grootste lening die de Bank ooit in India verstrekte.
De metrolijn krijgt 22 stations en zal 100 miljoen
passagiers per jaar vervoeren.
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Speler op de WERELDMARKT
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aan kredieten

buiten de EU

Uitbreidingslanden en EVA EUR 3,35 mld
Oostelijke buurlanden EUR 1,65 mld.



Middellandse Zeegebied EUR 1,63 mld.



Afrika, Caribisch gebied en Stille Oceaan EUR



Azië en Latijns-Amerika EUR 0,98 mld.

0,77 mld.

Banen voor de opbouw van
een continent
Investeren in Afrika zorgt voor banen, zodat mensen
hun huis en familie niet hoeven te verlaten

14

jaar lang werkte Michel Lo ver van zijn dorp,
dat in het noorden van Senegal ligt, bij
Saint-Louis aan de Senegalrivier. Slechts één
keer per jaar kon hij het zich veroorloven om naar huis
te reizen om zijn familie te zien.
In 2016 kwam daar verandering in, toen de Compagnie Agricole de Saint-Louis het droge land rondom
zijn dorp begon te irrigeren. Het bedrijf wil per jaar
65.000 ton rijst produceren om te voorzien in een
grote behoefte aan voedsel in Senegal. Het zal ook
zorgen voor honderden banen voor de lokale mensen, die anders weg zouden moeten trekken naar de
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320 km verderop gelegen hoofdstad Dakar, of zelfs
naar Europa.
Lo is 38 jaar en kreeg een baan als voorman bij het
nieuwe project, waar nu greppels worden uitgegraven
voor de rijstvelden. “Nu kan ik iedere dag naar huis en
bij mijn familie zijn”, vertelt hij. “Dankzij dit bedrijf kan
ik bij mijn familie wonen.”
In heel Afrika leven ongeveer 15 miljoen mensen
ver van huis om te werken in Europa, de Golfstaten
of zelfs in Noord- en Zuid-Amerika. De EIB investeert
in projecten die hulp bieden aan degenen die als

Speler op de
WERELDMARKT

Je kunt eindeloos doorgaan met hulp
geven, maar wat we echt moeten doen
is het besteedbare inkomen van de
arbeidsbevolking in onze landen omhoog
krijgen.”
Patrice Backer, AFIG, Senegal

Arbeiders op een rijstplantage
bij Saint-Louis in Senegal
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Pape Mbodji, leidinggevende bij de Senbusfabriek
in Senegal
migranten in Europa terechtkomen. Maar de EU-bank
financiert ook bedrijven in Afrika, die banen creëren
waardoor mensen in hun eigen omgeving kunnen
blijven wonen. Projecten als de rijstplantage in SaintLouis, dat een EIB-krediet van EUR 15,7 miljoen kreeg,
bouwen aan de toekomst van Afrika met levensvatbare
bedrijven in de private sector.

Ontwikkeling betekent
investeren, niet alleen hulp
verlenen
“Ontwikkeling in Afrika wordt meestal gezien vanuit
het perspectief van hulp. Maar om vooruit te komen,
hebben Afrikaanse landen kapitaal nodig van overheden en ngo’s uit andere delen van de wereld ”, zegt Patrice Backer, een vermogensbeheerder uit Congo die
in Senegal werkt. “Wij zien eigen vermogen als een essentieel onderdeel van ontwikkeling. Je kunt eindeloos
doorgaan met hulp geven, maar wat we echt moeten
doen is het besteedbare inkomen van de arbeidsbevolking in onze landen omhoog krijgen.”
Backer werkt als COO van de Advanced Finance & Investment Group, dat in 2008 van de EIB een kapitaalinjectie van EUR 15,6 miljoen kreeg. De beleggingen van
de firma gingen zo goed dat de EIB in juli 2016 met
AFIG een nieuwe deal sloot van EUR 18 miljoen. Een
van de Afrikaanse bedrijven waarin AFIG investeerde is
Senbus Industries. Senbus werd opgericht in 2001 met
als doel een binnenlandse auto-industrie te creëren in
Senegal. De onderneming kreeg van AFIG een krediet
van EUR 3,4 miljoen.
Pape Mbodji, 35 jaar, draagt een blauwe helm en
overal en geeft leiding aan een assemblageteam van
20 man bij Senbus. Mbodji werkt in het dorp waar hij
werd geboren. Hij haalt voldoening uit zijn rol bij het
opbouwen van de economische toekomst van Senegal.
“Ik houd van mijn vak”, zegt hij. “Ik heb de mogelijkheid
gekregen om in Senegal te werken bij een topbedrijf
dat zich bezighoudt met de assemblage van bussen.
Dat is geweldig. En ik lever ook een grote bijdrage aan
de ontwikkeling van ons land.”

Alternatief voor migratie
In de Keniaanse Riftvalleiprovincie verzorgen en verwerken arbeiders op de Migotiyoplantages sisal, een plant
die vezels oplevert voor vloer- en dakbedekking. Op de
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velden waar de sisalplanten in lange rijen staan, schoffelen mannen en vrouwen in de hete zon het onkruid weg
tussen de scherpe punten van deze 50 cm hoge planten.
Het is slecht voor hun rug, maar het is toch goed werk
waardoor ze zich niet hoeven te wagen aan de onzekerheden en gevaren van het leven als migrant.
De plantage kreeg steun van de EIB in de vorm van een
krediet van EUR 2,3 miljoen via NIC Bank, een lokale
bank. Er wordt maandelijks 100 ton sisalvezel geëxporteerd naar Arabische landen en Nigeria. Iedere ton levert een winst van USD 2.000 op, vertelt Peter Gashoka,
de 34-jarige opzichter. “Het is een winstgevend project.”
Ondanks de zware omstandigheden is Samuel Gruto blij met dit werk. “Zonder deze plantage had ik weg
moeten gaan, bijvoorbeeld naar Nairobi of buiten Kenia”, vertelt een jonge man uit een nabij dorp. “Ik zou
naar Europa zijn vertrokken.”
Gashoka, de 34-jarige opzichter. “Het is een winstgevend project.”
Ondanks de zware omstandigheden is Samuel Gruto blij met dit werk. “Zonder deze plantage had ik weg
moeten gaan, bijvoorbeeld naar Nairobi of buiten Kenia”, vertelt een jonge man uit een nabij dorp. “Ik zou
naar Europa zijn vertrokken.”

Speler op de
WERELDMARKT

Dokter Sharon Ogimda
controleert het ongeboren kind van Rose Kagali

Een belofte is
nagekomen
Kibuga Karithi beloofde zijn vrouw aan haar
sterfbed dat hij betaalbare gezondheidszorg
naar hun regio in Kenia zou brengen

D

e vrouw van Kibuga Karithi overleed drie jaar
geleden aan kanker omdat de ziekte te laat
werd geconstateerd. Hij beloofde haar dat hij
betere medische voorzieningen naar Kenia zou brengen, zodat patiënten als zij niet meer helemaal naar
India hoeven te reizen voor een behandeling. Karithi
zocht uit hoe de ziekenhuizen in India kwaliteitszorg
weten te leveren aan mensen met relatief lage inkomens, tegen een kwart van de prijs die dezelfde behandelingen in Kenia kosten. Hij ontdekte een model
dat hij nu probeert toe te passen in Kenia, als algemeen directeur van een onlangs gerenoveerd en uitgebreid ziekenhuis in Kaimosi in westelijk Kenia. Het
ziekenhuis vult het gat tussen de overheidsziekenhuizen, die weinig geld tot hun beschikking hebben,
en de klinieken in Nairobi, die zo duur zijn dat ze onbereikbaar zijn voor iedereen behalve de allerrijkste
Kenianen.
Het eerste ziekenhuis op deze locatie werd 110 jaar
geleden geopend voor mensen uit westelijk Kenia en
delen van Oeganda en Tanzania. In 1967 werd het een
overheidsziekenhuis. Toen het twee jaar geleden werd
overgenomen door de Nationale Raad van Kerken verkeerde het volgens Karithi in een deplorabele staat.

Voor ernstige verwondingen of ziekten moesten patiënten uit de regio een tocht van 340 km maken naar
Nairobi. “Dankzij de modernisering kan het ziekenhuis
straks de meeste patiënten behandelen zonder verwijzing naar ver weg gelegen voorzieningen”, vertelt dokter Sharon Ogimda van het Jumuia hospitaal. “Dat is een
goede zaak, veel mensen uit deze streek zullen hiervan
profiteren.”
Toen het ziekenhuis in oktober zijn deuren opende,
kwamen er meteen al nieuwe patiënten binnen. Rose
Kagali kwam uit haar kleine dorp omdat ze last had van
vroegtijdige weeën. Volgens dokter Ogimda was de bevalling voor Rose nog niet begonnen, ze mocht rust nemen in de polikliniek. “Dit is het beste ziekenhuis dat we
hier ooit hebben gehad”, zegt Rose. “Iedereen is er erg
blij mee.”
De tarieven bij Keniaanse commerciële banken waren
lange tijd instabiel. Daarom wilde Karithi graag een lening van de EIB krijgen via een regionale ontwikkelingsbank in Nairobi. Bovendien bood de EIB-lening een langere looptijd dan de lokale banken. “De financiering van
de EIB was zeer flexibel”, vertelt hij. “Maar wat nog meer
hielp, was dat ze volledig achter ons plan stonden.”
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MICROFINANCIERING
Microfinanciering en
technische bijstand
van de EIB

300


EU R

mln

voor meer dan 1,5 miljoen begunstigden.

Met steun van de Europese Commissie en de EU-lidstaten biedt de Bank
speciale faciliteiten voor Afrika, het Caribische gebied en de Stille
Oceaan, alsook in de zuidelijke buurlanden van de EU. In 2016 stemde
het bestuur van de Bank in met drie nieuwe faciliteiten:


Africa, Caribbean & Pacific Smallholder Financing Facility EUR 60 mln.

 West
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Africa Microfinance Facility EUR 50 mln.

Southern Neighbourhood Microfinance Facility EUR 75 mln.
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MICROFINANCE

Phyllis Muthoni in
haar winkel in Nairobi

“Ik ben heel, heel blij”
Dankzij microkredieten bloeien kleine ondernemingen
in Afrika op en worden levens verbeterd

I

n de smalle straatjes van Nairobi krioelt het van
publiek, leveranciers en stalletjes. De winkels in de
overdekte markt liggen volgepakt met koopwaar,
van spuitbussen tot emmers en van allerhande blikjes
tot kleding. In haar kleine cosmeticastalletje pakt Phyllis Muthoni haargel en huidcrème van de plank om
een klant te adviseren over haar uiterlijk. Het is er zo
vol dat je de indruk krijgt dat het aan niets ontbreekt.
Maar niets is minder waar. Financiering is moeilijk te
krijgen in Kenia. Phyllis had geluk. Ze ging naar Faulu
Microfinance Bank, die haar een lening gaf van ruim
EUR 10.000 om haar winkeltje, Jophy Cosmetics, te
starten. “Sinds we deze lening kregen, hebben we veel
kunnen verbeteren”, vertelt ze. “Onze winst is flink hoger. Onze inkomsten zijn gegroeid. We hebben een
goedlopende zaak.”
Faulu is een van de plaatselijke instellingen voor microfinanciering die steun krijgen van de EIB. De investeringen van de EU-bank in Afrikaanse microfinanciering hebben een grote impact op mensen als Phyllis.
Alleen al in Oost-Afrika werkt de EIB samen met 11
instellingen voor microfinanciering in Kenia, Tanzania, Oeganda en Rwanda. De Bank levert EUR 125 miljoen aan krediet voor 278.270 begunstigden, waarvan
42% vrouwen en 29% jonge mensen. Leningen van

gemiddeld EUR 5.276 steunen of creëren meer dan
874.000 banen.
“Ik ben heel, heel blij. Mijn zaak loopt steeds beter”,
zegt Phyllis, 30 jaar, die twee mensen in vaste dienst
heeft. “Zonder de lening van Faulu zou ik het nu moeilijk hebben. Ik zou dit niet hebben bereikt.”
De microfinanciering van de EIB in heel Afrika bedraagt EUR 270 miljoen en steunt bijna 1,5 miljoen
mensen als Phyllis. Deze vorm van financiering is zo'n
succes, dat de EIB nu ook een faciliteit van EUR 60 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor leningen aan kleine boeren. Hiermee wordt ook technische bijstand
verleend aan plaatselijke banken, ter verbetering van
hun procedures en voorlichting over kredietverlening.
Ook de uiteindelijke begunstigden krijgen advies.
“Dit is een grote steun voor Afrika, vooral voor de jonge mensen die leningen nodig hebben”, zegt Phyllis.
“We hebben het in het verleden heel moeilijk gehad.”
Tussen alle volle stalletjes die Jophy Cosmetics omringen is er niet veel ruimte. Toch wil Phyllis uitbreiden. “Ik
hoop dat de mensen van Faulu me zullen helpen, want
ik weet zeker dat ik het ga redden. Met hun hulp kan
ik het.”
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Waar de middelen vandaan komen
De EIB is mondiaal gezien de grootste multilaterale geldnemer en
kredietgever. Op de internationale kapitaalmarkten nam de Bank in
2016 EUR 66,4 miljard aan middelen op, inclusief een voorschot voor
2017 (in 2015 was dit EUR 62,4 miljard). Hiervan werd EUR 3,8 miljard
uitgegeven via groene obligaties, zogenoemde ‘Climate Awareness
Bonds’ (CAB's). Met onze emissies bereiken we investeerders die
doorgaans niet in Europa beleggen, maar die indirect aan Europese
projecten bijdragen door te investeren in de obligaties van de EIB.

D

e EIB is actief op financiële markten in alle
delen van de wereld. In 2016 gaf de Bank
obligaties uit in 16 valuta’s, waarvan het
merendeel in EUR, GBP en USD. Diversificatie van

bronnen en looptijden zorgt voor flexibiliteit van
ons inleenbeleid. Door in meerdere valuta te emitteren, kunnen we ook in een aantal lokale valuta's
geld uitlenen.

Hoogtepunten van de inleenactiviteit in 2016
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ier nieuwe benchmarkemissies in EUR met looptijden van 3, 7, 10 en 16 jaar
V
voor een totaalbedrag van EUR 17 miljard, en een nieuwe CAB in EUR met
een looptijd van 21 jaar, de langstlopende groene benchmarkobligatie in
EUR ooit



I
n een onafhankelijk verslag over de groene obligaties van de EIB bevestigde
KPMG de leidende positie die de Bank inneemt op deze markt



e Bank deed enkele emissies in USD gericht op particuliere beleggers in
D
Italië, waarin naar schatting ruim 30 000 mensen hebben deelgenomen, en
een nieuwe CAB in USD van 1,5 miljard



 e EIB emitteerde haar eerste op twee beurzen genoteerde benchmarktD
ransacties in Poolse zloty, gericht op binnenlandse beleggers; ook was de
Bank de grootste emittent van niet-soeverein schuldpapier in PLN
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ziet er op toe dat de Bank opereert in overeenstemming met de EU-verdragen, de eigen statuten van de
Bank en algemene richtlijnen afkomstig van de Raad
van Gouverneurs. Er zijn 29 leden; iedere lidstaat nomineert één lid en daarnaast benoemt de Europese Commissie eveneens één lid. Daarnaast zijn er 19 plaatsvervangende leden. Ter verbreding van de vakinhoudelijke
deskundigheid van de Raad van Bewind, kunnen zes
deskundigen worden benoemd die als adviseurs zonder stemrecht deelnemen aan de bijeenkomsten van
de Raad. Tenzij in de statuten anders is bepaald, worden
besluiten genomen met meerderheid van stemmen, in
aanwezigheid van ten minste een derde van de stemgerechtigde leden en met een vertegenwoordiging van
ten minste 50% van het geplaatst kapitaal. De voorzitter
van de Raad is de President, die geen stemrecht heeft.

Bestuur van de
organisatie

D

e EIB is zowel een EU-instelling die verantwoording aflegt aan de lidstaten als een bank
die bij haar besluitvorming, bestuur en controles te werk gaat volgens de beste bancaire praktijken.

De Raad van Gouverneurs bestaat uit ministers van elk
van de 28 lidstaten; doorgaans zijn dit de ministers van
Financiën. De Gouverneurs bepalen het kredietbeleid
van de Bank en verlenen eenmaal per jaar hun goedkeuring aan de jaarrekening. Zij nemen besluiten over
kapitaalverhogingen en over de deelname van de Bank
aan financieringsactiviteiten buiten de EU. Ook benoemen zij de leden van de Raad van Bewind, de Directie
en het Comité ter controle van de boekhouding.
De Raad van Bewind besluit over de kredietverlening,
de plaatsing van obligaties en andere financieringskwesties. De Raad komt tien maal per jaar bijeen en

De Directie is het interne besluitvormingsorgaan. De
Directie ziet toe op de dagelijkse gang van zaken bij
de Bank, bereidt de besluiten voor de Raad van Bewind
voor en zorgt ervoor dat deze worden uitgevoerd. Eens
per week komt de Directie bijeen. De Directie werkt onder het gezag van de President en onder toezicht van
de Raad van Bewind. De overige acht leden zijn de vicepresidenten van de EIB. De leden worden benoemd
voor een verlengbare periode van maximaal zes jaar
en zijn uitsluitend verantwoording verschuldigd aan
de Bank. De vier grootste aandeelhouders – Frankrijk,
Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk – hebben ieder een permanente zetel in de Directie.
Daarnaast heeft de Bank een onafhankelijk Comité ter
controle van de boekhouding dat rechtstreeks verantwoording aflegt aan de Raad van Gouverneurs. Het Comité is verantwoordelijk voor de controle van de boeken van de Bank en gaat na of zij bij haar activiteiten de
beste bancaire praktijken naleeft. De verklaring van het
Comité wordt tezamen met het jaarverslag van de Raad
van Bewind aan de Raad van Gouverneurs gezonden.
Het Comité ter controle van de boekhouding bestaat uit
zes leden, die worden benoemd voor een niet-verlengbare ambtstermijn van zes opeenvolgende boekjaren.

De EIB dankt de hierna genoemde opdrachtgevers en toeleveranciers voor de foto’s in dit verslag:
© 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.
Neem voor toestemming voor het reproduceren of gebruiken van deze foto’s rechtstreeks contact op met de houder
van het auteursrecht.
Drukwerk geleverd door Imprimerie Centrale op MagnoSatin papier met inkten op plantaardige oliebasis. Dit papier
is gecertificeerd volgens de regels van de Forest Stewardship Council (FSC) en bestaat voor 100% uit zuivere vezel
(waarvan ten minste 50% uit verantwoord beheerde bossen).
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Nieuwe ideeën voor het

Investeringsplan
voor Europa
De EIB-Groep bestaat uit de Europese Investeringsbank en het
Europees Investeringsfonds.

Europese Investeringsbank
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org

+ Vormgeven aan
onze impact
+ Migratie
wereldwijd
aanpakken

Europees Investeringsfonds
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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