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X’INSIBU F’DAN IR-RAPPORT

Meta naffaċċjaw kriżijiet u ħtiġijiet enormi li qatt ma rajna bħalhom, ta’ xejn inkomplu nagħmlu 
l-affarijiet bl-istess mod bħal qabel. Ir-rispons irid ikun innovattiv. Dan irid joffri soluzzjonijiet ġodda 
li jippuntaw lejn futur differenti.

Fl-2021, il-Bank Ewropew tal-Investiment affaċċja żewġ theddidiet kbar, il-kriżi klimatika u 
l-pandemija tal-coronavirus, hekk kif l-isfidi li jirriżultaw mill-iżvilupp kibru u saru aktar urġenti. 
Il-bank tal-UE indirizza dawn il-perikli billi ħaseb fil-fond u aġixxa malajr — f’direzzjonijiet ġodda.

Dan jista’ jfisser investiment f’kumpanija innovattiva. Jew il-ħolqien ta’ għodda finanzjarja 
innovattiva biex jittaffa l-perjodu ta’ kriżi għal ditti li kienu b’saħħithom qabel ma faqqgħet 
il-pandemija. Iżda l-ewwel ħsieb dejjem kien kif jista’ jindirizzaha b’mod differenti u aktar effettiv 
— kif għandha titwitta triq ġdida li twassal għal futur sostenibbli, ekoloġiku u inklużiv.

Dan ir-rapport jenfasizza r-rispons ta’ emerġenza tagħna għall-COVID-19 permezz tal-
Fond Ewropew ta’ Garanzija uniku, kif ukoll l-appoġġ tagħna għall-kumpaniji tal-kura 
tas-saħħa li jaħdmu fuq kuri u terapiji għall-marda. Dan juri d-dimensjonijiet tal-appoġġ 
tagħna għall-kumpaniji li qed jistabbilixxu fruntieri ġodda għall-azzjoni klimatika — xi 
drabi saħansitra fl-ispazju. Dan juri l-impenn tagħna għal futur aħjar għall-Ewropej kollha 
fl-investiment ta’ koeżjoni tagħna u għaċ-ċittadini globali kollha permezz tal-ħidma 
tagħna għall-iżvilupp.

L-innovazzjoni hija l-qafas tal-futur. Fit-tliet taqsimiet ewlenin tiegħu, dan ir-rapport jistabbilixxi t-tip 
ta’ futur li għandna l-għan li nibnu. Din se tkun dinja b’saħħitha. Dinja ekoloġika. Dinja inklużiva.

Il-kumplament tar-rapport jagħti l-kuntest għal dawn l-investimenti. Mill-ħsieb strateġiku 
tal-President tagħna fil-kelmtejn qabel tiegħu, għad-data dwar l-għoti u t-teħid ta’ self tal-Bank u 
ħarsa lejn is-sena li ġejja fil-punti ewlenin tal-Pjan tal-Operat tal-Grupp.

Ir-rapport jirrakkonta l-istorja ta’ istituzzjoni finanzjarja kruċjali li l-ambizzjoni tagħha 
hija li tgħin biex jissolevew il-problemi li qed inħabbtu wiċċna magħhom issa — imnebbħa 
minn viżjoni ta’ futur b’saħħtu, ekoloġiku u inklużiv.

KIF GĦANDU JINQARA DAN IR-RAPPORT
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I l-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment kien fuq quddiem nett fir-rispons globali tal-
Unjoni Ewropea għall-pandemija tal-COVID-19. Aħna rrispondejna għal żminijiet eċċezzjonali 

b’azzjoni immedjata u flessibbli. Minn appoġġ ta’ emerġenza għal intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju u negozji ġodda innovattivi għall-finanzjament ta’ vaċċini u proġetti tas-saħħa tas-settur 
pubbliku, ksibna r-riżultati.

Il-Grupp tal-BEI żblokka l-investiment f’sitwazzjoni ta’ inċertezza estrema. Il-Fond Ewropew ta’ 
Garanzija tagħna assigura kanali ta’ kreditu miftuħa għal ħafna proġetti li dehru riskjużi wisq 
għall-banek kummerċjali f’nofs il-kriżi. Ir-riċerka ekonomika tagħna turi li dan l-appoġġ kien 
strumentali biex jiġu salvati l-kumpaniji minn tnaqqis serju fl-investiment. Minflok, setgħu 
jipproċedu b’investiment, pereżempju, fid-diġitalizzazzjoni li ppermettitilhom jadattaw għall-
kriżi. Il-finanzjament enormi tagħna għax-xjenzi tal-ħajja u s-saħħa, li qajla jista’ jkun aktar 
kruċjali f’dan il-mument, jinkludi xi proġetti appoġġati minn dawn l-istrumenti.

B’ħarsa ’l quddiem, aħna ddeterminati li nkomplu nużaw l-istrumenti għall-kondiviżjoni tar-
riskju, bl-applikazzjoni tal-loġika ta’ din l-għodda b’saħħitha għal proġetti oħra b’valur miżjud 
soċjali u ekonomiku għoli.

Naturalment, il-COVID-19 mhijiex l-unika sfida ewlenija li qed taffaċċja d-dinja. Il-kriżi klimatika 
ssir dejjem aktar urġenti u, bħala l-bank klimatiku tal-UE, aħna ninsabu fuq quddiem nett tal-
isforzi tal-Ewropa biex issir newtrali f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju. Aħna impenjati li 
nappoġġaw EUR 1 triljun ta’ investiment fl-azzjoni klimatika u fis-sostenibbiltà ambjentali sal-
aħħar ta’ dan id-deċennju. Ħafna minn dak l-investiment irid ikun fl-innovazzjoni: qed 
naffaċċjaw sfida li qatt ma rajna bħalha u rridu nindirizzawha b’ideat kummerċjali ġodda. Il-Pjan 
Direzzjonali tagħna dwar il-Bank Klimatiku daħal fil-fażi ta’ implimentazzjoni fl-2021, u b’hekk 
sirna l-ewwel bank multilaterali tal-iżvilupp li l-finanzjament tiegħu jikkonforma bis-sħiħ mal-
għanijiet tal-Ftehim ta’ Pariġi. Dan jinkludi li nieqfu għal kollox nappoġġaw proġetti tal-enerġija 
li jużaw il-fjuwils fossili mingħajr tnaqqis, inkluż il-gass naturali. Il-pjan ta’ adattament il-ġdid 
tagħna, imħabbar fis-COP26, jinkludi miżuri li jibnu fuq il-pjan direzzjonali, u aħna introduċejna 
qafas biex jiġi żgurat li l-kontropartijiet tagħna jieħdu passi lejn id-dekarbonizzazzjoni tan-
negozji tagħhom. Fl-azzjoni klimatika, espandejna lil hinn mir-rwol primarju tagħna ta’ 
finanzjament ta’ teknoloġiji ġodda u maturi, filwaqt li nippożizzjonaw lill-Bank ukoll bħala 
ċentru ta’ għarf ien li jistgħu jibbażaw fuqu s-swieq kollha. Dan huwa evidenti f il-
kollaborazzjonijiet tagħna, bħas-sħubija mal-Kummissjoni Ewropea u l-Breakthrough Energy 
Catalyst ta’ Bill Gates, li jappoġġa t-teknoloġiji ekoloġiċi għall-użu madwar id-dinja.

Il-verità tal-kriżi klimatika hija li, filwaqt li xi nazzjonijiet jaffaċċjaw theddida aktar gravi minn oħrajn, 
illum lkoll kemm aħna għandna ekonomiji ta’ tranżizzjoni. Flimkien, irridu nfittxu l-innovazzjonijiet 
li se jbiddlu l-ekonomiji tagħna f’ekonomiji ekoloġiċi. U rridu niżguraw li t-tranżizzjoni tkun ġusta. 
Fl-2021, aħna żidna l-ħidma tagħna ta’ żvilupp, billi ħloqna ċentru ġdid f’Nairobi, hekk kif 
iffinalizzajna wkoll l-istruttura tal-BEI Globali, il-fergħa l-ġdida tagħna għall-iżvilupp, li tibda l-operat 
tagħha fl-2022. B’mod uniku fost il-banek multilaterali tal-iżvilupp, aħna nesportaw b’mod effettiv 
it-teknoloġija u l-għarfien Ewropej lejn il-bqija tad-dinja. Dan jipprovdi opportunità għall-iżvilupp li 
jaqbeż l-istadji ta’ tniġġis tat-tkabbir industrijali u jmur direttament għal ekonomija ekoloġika 
u nadifa. L-esperti tal-proġetti tagħna jiżguraw li dak kollu li aħna niffinanzjaw ikun sostenibbli — 
u mhux se nibdlu dak il-mudell tan-negozju. Fil-fatt, f’Diċembru, meta l-mexxejja tal-G7 identifikaw 
it-tip ta’ bidla li hija meħtieġa għall-immodernizzar tal-infrastruttura u biex tgħin lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw isibu t-triljuni fil-finanzi meħtieġa biex jindirizzaw l-isfidi futuri, id-dikjarazzjoni 

KELMTEJN QABEL



7

Werner Hoyer

“ Il-verità tal-kriżi klimatika hija li, filwaqt li xi 
nazzjonijiet jaffaċċjaw theddida aktar gravi minn oħrajn, 

illum lkoll kemm aħna għandna ekonomiji ta’ tranżizzjoni.  
Flimkien, irridu nfittxu l-innovazzjonijiet li se jbiddlu 

l-ekonomiji tagħna f’ekonomiji ekoloġiċi.  
U rridu niżguraw li t-tranżizzjoni tkun ġusta. ”

tagħhom enfasizzat aktar proġetti marbuta mal-Bank Ewropew tal-Investiment milli ma’ kwalunkwe 
istituzzjoni finanzjarja internazzjonali oħra.

Il-fergħa tal-iżvilupp tagħna se tgħinna ntejbu saħansitra fuq din il-prestazzjoni impressjonanti, 
b’aktar persunal lokali biex jiżviluppaw proġetti ġodda u biex jimplimentawhom. Bħala 
kontributur ewlieni għat-Tim Ewropa, nistennew b’interess li nipparteċipaw fil-Portal Globali ta’ 
EUR 300 biljun tal-Kummissjoni Ewropea biex nippromwovu t-tip ta’ infrastruttura madwar 
id-dinja li se tiżgura l-awtonomija u l-indipendenza tal-Ewropa. B’75 % aktar privattivi fil-qasam 
tat-teknoloġiji ekoloġiċi u diġitali mill-Istati Uniti u erba’ darbiet aktar miċ-Ċina, l-Unjoni 
Ewropea hija mexxejja dinjija li għandha għarfien espert li tista’ taqsam ma’ ħaddieħor f’oqsma 
bħall-enerġija rinnovabbli, l-adattament għat-tibdil fil-klima, il-kontroll tal-għargħar, l-għodod 
avvanzati għat-tbassir tat-temp, l-infrastruttura reżiljenti u aktar.

Il-Bank Ewropew tal-Investiment huwa kruċjali għar-riformulazzjoni tan-negozju u tas-soċjetà 
meħtieġa biex jiġu indirizzati l-isfidi preżenti tagħna. Biex tinħoloq dinja sostenibbli, ilkoll irridu 
niskopru l-aħjar verżjoni ġdida tagħna nfusna. B’kull ftehim innovattiv li niffinanzjaw, il-Bank 
Ewropew tal-Investiment jgħin biex dak l-għan ikun jista’ jintlaħaq.
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PUNTI EWLENIN TAL-2021

PROĠETTI APPROVATI €55.8bn
L-Unjoni Ewropea

Barra mill-UE
€51.3bn
€4.5bn

FIREM €65.4bn
L-Unjoni Ewropea

Barra mill-UE
€57.9bn
€7.5bn

ŻBORŻI €41.6bn
L-Unjoni Ewropea

Barra mill-UE
€35.3bn
€6.3bn

RIŻORSI MIĠBURA €55.2bn
(QABEL L-ISWAPS) 

Muniti ewlenin (€, £, $)
Muniti oħrajn

€48.4bn
€6.8bn

FIREM €30.5bn

Ekwità
Garanziji

Finanzjament inklużiv

€5.2bn
€25.1bn
€0.2bn

GRUPP TAL-BEI

FIREM TOTALI 
TAL-COVID-19 €33.26bn

Il-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI), parti mill-
Grupp tal-BEI, jispeċjalizza fil-finanzjament ta' 
riskju biex jappoġġa intrapriżi ta’ daqs mikro, 
żgħir u medju u biex jistimula t-tkabbir u 
l-innovazzjoni mal-Ewropa kollha. Dan jipprovdi 
finanzjament u kompetenza esperta għal 
operazzjonijiet ta’ investiment u garanziji sodi u 
sostenibbli. L-azzjonisti tal-FEI jinkludu l-BEI, 
il-Kummissjoni Ewropea, banek pubbliċi u privati 
u istituzzjonijiet finanzjarji.

IL-BANK EWROPEW  
TAL-INVESTIMENT

ATTIVITÀ FL-2021

FOND EWROPEW 
TAL-INVESTIMENT

ATTIVITÀ FL-2021

PUNTI EWLENIN TAL-2021 DATA DWAR L-GĦOTI TA’ SELF U L-IMPATT
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431 000 4.5 miljun

6.8 miljun 3.5 miljun

94.3 miljun 12-il miljun 10 miljuni 3.8 miljun

783 miljun

8.1 miljun

826 000 170 0006 300 346 miljun

163 000

11 400 MW
99.7 %

minn enerġija 
rinnovabbli

Numru ta’ SMEs/kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni 
medja appoġġati*

Djar li jistgħu jiġu 
pprovduti bl-elettriku

Il-popolazzjoni li 
tibbenefika minn 

infrastruttura mtejba

Numru ta’ persuni li 
jibbenefikaw minn 
servizzi tas-saħħa 
mtejba, inklużi vaċċini 
tal-COVID-19

Popolazzjoni li qed 
taffaċċja riskju ta’ għargħar

Numru ta’ impjiegi sostnuti 
fl-SMEs/kumpaniji 

b’kapitalizzazzjoni medja*

Unitajiet domestiċi f’unitajiet ta’ 
abitazzjoni effiċjenti fl-enerġija 

ġodda jew rinnovati

Il-popolazzjoni li 
tibbenefika minn sistema 
ġdida għall-ġbir tal-iskart

Materjal fuq ir-roti 
mixtrija jew riabilitati

Kapaċità ta’ ġenerazzjoni 
tal-elettriku

Abbonati ġodda b’servizzi 
5G attivati

Popolazzjoni b’ilma aktar 
tajjeb għax-xorb

Vjaġġi tal-passiġġieri annwali 
addizzjonali fuq trasport pubbliku 

ffinanzjat mill-BEI

Linji tal-enerġija 
installati/aġġornati

Unitajiet domestiċi 
b’konnettività ta’ fibra fissa

Popolazzjoni 
b'sanità mtejba

Studenti f’faċilitajiet 
edukattivi li jibbenefikaw 
mill-finanzjament tal-BEI

82 200 km

Iċ-ċifri huma l-eżiti mistennija ta’ operazzjonijiet ġodda ffinanzjati ffirmati fl-2021 għall-ewwel darba 
abbażi tad-data disponibbli f’dan l-istadju. Iċ-ċifri kollha mhumiex awditjati u huma proviżorji.

* Iċ-ċifri huma relatati mal-SMEs/il-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja li bbenefikaw mill-appoġġ tal-BEI 
fl-2021 jew mill-appoġġ tal-FEI bejn Ottubru 2020 u Settembru 2021 bħala riżultat tal-operazzjonijiet 
iffirmati mal-intermedjarji sa tmiem l-2021.

L-IMPATT TAL-BEI
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IL-GRUPP TAL-BEI F’PAJJIŻEK

     

SPANJA

IL-PORTUGALL

FRANZA

IL-BELĠJU

IL-LUSSEMBURGU

IN-NETHERLANDS

ID-DANIMARKA

L-IRLANDA
€1.14 biljuni 0.27% tal-PDG 

€13.92 biljuni 0.56% tal-PDG 

€1.34 biljuni 0.41% tal-PDG 

€0.97 biljuni 1.39% tal-PDG 

€12.77 biljuni 1.07% tal-PDG 

€5.32 biljuni 2.52% tal-PDG 

€3.42 biljuni 0.69% tal-PDG 

€2.80 biljuni 0.33% tal-PDG 

€0.90 biljuni

UE BOSTA PAJJIŻI

Kuluri aktar skuri jfissru investiment ogħla bħala persentaġġ tal-PDG.

IL-BEI F’PAJJIŻEK L-GĦOTI TA’ SELF SKONT IL-PAJJIŻ
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IL-FINLANDJA

L-ESTONJA

IL-LATVJA

IL-LITWANJA

IL-POLONJA

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

IS-SLOVAKKJA

L-AWSTRIJA
L-UNGERIJA

IR-RUMANIJA

IL-BULGARIJA

IL-GREĊJA

IS-SLOVENJA
IL-KROAZJA

L-ITALJA

IL-ĠERMANJA

L-IŻVEZJA

ĊIPRU
MALTA

€13.53 biljuni 0.76% tal-PDG 

€4.77 biljuni 2.70% tal-PDG 

€0.95 biljuni 1.43% tal-PDG 

€0.91 biljuni 0.38% tal-PDG 

€0.89 biljuni 0.59% tal-PDG 

€0.76 biljuni 1.37% tal-PDG 

€0.26 biljuni 0.51% tal-PDG 

€0.47 biljuni 0.48% tal-PDG 

€6.50 biljuni 1.16% tal-PDG 

€0.45 biljuni 0.84% tal-PDG 

€0.11 biljuni 0.35% tal-PDG 

€0.35 biljuni 1.16% tal-PDG 

€3.01 biljuni 1.21% tal-PDG

€2.47 biljuni 0.47% tal-PDG

€5.50 biljuni 0.16% tal-PDG 

€1.26 biljuni 0.53% tal-PDG 

€1.56 biljzuni 0.39% tal-PDG 

€0.30 biljuni 1.30% tal-PDG 

€0.11 biljuni 0.80% tal-PDG 
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IL-BEI FID-DINJA TIEGĦEK

TKABBIR U  
L-PAJJIŻI TAL-EFTA 
€1.37 biljuni

IR-RENJU  
UNIT 
€0.37 biljuni

IL-VIĊINAT  
TAN-NOFSINHAR 
€2.03 biljuni

AKP, PTEE U  
L-AFRIKA T'ISFEL 
€2.15 biljuni 

IL-BEI FID-DINJA TIEGĦEK L-GĦOTI TA’ SELF BARRA MILL-UNJONI EWROPEA
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Il-Bank Ewropew tal-Investiment ma japprovax, ma jaċċettax jew ma jiġġudikax l-istatus legali ta’ kwalunkwe territorju, konfini, kulur, denominazzjoni jew informazzjoni murija fuq din il-mappa.
Wara s-sanzjonijiet tal-UE kontra s-Sirja f’Novembru 2011, il-BEI ssospenda kull attività ta’ self u konsulenza fil-pajjiż. Madankollu, il-BEI jagħmel parti mill-grupp tad-donaturi ewlenin tas-Sirja fejn 
jissorvelja s-sitwazzjoni taħt it-tmexxija konġunta tal-UE u n-NU.

IL-VIĊINAT 
TAL-LVANT 
€0.67 biljuni

L-ASJA U  
L-KONTINENT AMERIKAN 
€1.54 biljuni

L-EFTA: Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles
AKP: L-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku
PTEE: Pajjiżi u Territorji extra-Ewropej
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DINJA B’SAĦĦITHA

“ Il-kriżi tal-COVID-19 hija mingħajr preċedent. Bl-istess mod, il-Fond Ewropew ta’ Garanzija ma 
żammx mal-istatus quo. Ma kienx konvenzjonali fl-ambitu, fl-iskeda ta’ żmien u fl-istrumenti 
sottostanti tiegħu, kif ukoll fil-governanza tiegħu, b’Kumitat ta’ Kontributuri li jirrappreżenta 
lill-istati membri li jipparteċipaw bħala garanti. Bħall-virus innifsu, l-effetti ekonomiċi tal-
COVID-19 ma jieqfux mal-fruntieri nazzjonali. L-appoġġ għall-kumpaniji affettwati mill-
konsegwenzi ekonomiċi jista’ jkun aktar effiċjenti meta jilħaq lil hinn minn pajjiżi individwali. ”
Ioana-Victoria Kyrisi, kap tal-Unità għall-Implimentazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Garanzija, BEI

“ Ix-xjenza tal-ħajja hija soluzzjoni vitali għall-ħtiġijiet globali urġenti. Il-Bank Ewropew tal-
Investiment appoġġa b’mod dirett 80 proġett Ewropew tal-bijoteknoloġija jew tal-medtech 
innovattivi ħafna, fi stadju bikri sal-ammont ta’ aktar minn EUR 2 biljun, minn drogi ġodda għal 
mard rari u infettiv u trattamenti tal-immunoonkoloġija għall-iżvilupp ta’ impjanti tal-kirurġija 
aktar preċiżi u għodod dijanjostiċi sofistikati. L-appoġġ għal sistemi tas-saħħa reżiljenti, l-aċċess 
għall-kura tas-saħħa primarja, u l-kapaċità tal-manifattura għal prodotti mediċi essenzjali, inklużi 
l-vaċċini, huwa qasam kruċjali tal-attività tagħna. ”
Felicitas Riedl, kap tax-xjenzi tal-ħajja u tas-saħħa, BEI

Allura kif jaħdem il-Fond ta’ Garanzija Ewropew?
1:29

https://www.youtube.com/watch?v=lS56kYtAiiw
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DINJA B’SAĦĦITHA

L-esperti tax-xjenzi tal-ħajja tal-Bank Ewropew tal-
Investiment kienu fil-qalba tal-isforz biex tiġi miġġielda 
l-COVID-19 u biex jinbena futur aktar b’saħħtu. Din 
it-taqsima tinkludi dak li jgħidu xi wħud minnhom dwar 
il-vaċċini li ffinanzjajna fl-2021 — u x-xogħol li diġà qed 
nagħmlu biex nilqgħu kontra pandemiji futuri.

Barra mill-Unjoni Ewropea, il-ħidma tagħna ta’ żvilupp 
tinkludi proġetti mfassla biex it-tilqim ikun ekwu u globali.

Il-Grupp tal-BEI appoġġa l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju tal-Ewropa permezz tal-Fond Ewropew ta’ 
Garanzija tiegħu. Minn ristorant fil-Kroazja għal bank 
fil-Finlandja, hawn l-istejjer ta’ negozji li rċevew 
finanzjament vitali matul il-kriżi tal-COVID-19.
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GĦALIEX L-IDEAT RISKJUŻI 
HUMA TAJBIN FI KRIŻI

Biex noħorġu minn din il-pandemija u nevitaw kriżijiet futuri, irridu nieħdu 
aktar riskju u nżidu l-innovazzjoni fil-vaċċini tal-COVID-19 u t-tipi kollha ta’ 
riċerka dwar ix-xjenzi tal-ħajja

Minn Cristina Niculcu u Nadya Velikova

W ieħed jista’ jgħid li l-vaċċini saru vittmi tas-suċċess tagħhom stess. Il-vaċċini tal-COVID-19 
ġew żviluppati fi żmien rekord, iżda kien diffiċli li jinkiseb appoġġ mifrux għall-użu 

tagħhom. Aħna ilna mdorrijin bil-vaċċini għal għexieren ta’ snin. Iżda sirna wkoll aktar imħassba 
dwar is-sikurezza tal-vaċċini. Ħafna nies illum għandhom it-tendenza li jinsew jew li jissottovalutaw 
il-benefiċċji tal-programmi ta’ tilqim. L-aħbarijiet foloz u l-aċċess faċli għal kull tip ta’ informazzjoni 
permezz tal-midja soċjali qed iwasslu biex in-nies ma jafdawx lit-tobba tagħhom u lix-xjenza daqs 
kemm kienu 50 sena ilu.

Il-vaċċini u l-programmi ta’ tilqim tal-massa kkontribwew għall-eradikazzjoni ta’ ċertu mard f’pajjiżi 
għonja. Illum, ħafna mard infettiv mill-passat huwa rari u kważi ntesa. It-tilqim fit-tfal għen biex 
jinqered il-ġidri u kważi nqerdu d-difterja, il-meninġite tat-tip B Haemophilus influenzae, il-ħożba, 
il-gattone, il-poliomyelitis, ir-rubella u t-tetnu. Fid-dinja li qed tiżviluppa, in-nuqqas ta’ vaċċini għadu 
jikkawża li t-tfal imutu, filwaqt li fil-pajjiżi żviluppati, għandna l-vaċċini iżda dejjem qiegħda tiżdied 
l-eżitazzjoni biex jittieħdu. Din ir-reżistenza qed tipperikola l-kisbiet miksuba wara għexieren ta’ snin 
ta’ ħidma bla heda mill-komunità medika, mir-riċerkaturi u mill-gvernijiet.

Minkejja t-theddida li l-mard trażmissibbli joħloq għas-saħħa pubblika, l-iżvilupp ta’ vaċċini ġodda 
ġie ttardjat f’dawn l-aħħar ftit snin minħabba nuqqas ta’ investiment għall-iżviluppaturi u 
l-manifatturi involuti fir-riċerka u l-produzzjoni. Il-kostijiet għoljin tal-iżvilupp, ir-redditu baxx fuq 
l-investiment u l-isfidi kummerċjali kollha involuti fl-iżvilupp u l-produzzjoni tal-vaċċini ġiegħlu lil xi 
kumpaniji bijofarmaċewtiċi jitilqu mill-qasam tal-iżvilupp tal-vaċċini. Dawn il-problemi kollha ilhom 
jagħmlu ħsara lill-iżvilupp tal-vaċċini għal ħafna snin.

Kollox fil-kaxxa tal-għodda

Meta deher ċar li l-coronavirus se tkun kriżi kbira, il-Bank Ewropew tal-Investiment iddeċieda li 
jamplifika l-għodod ta’ finanzjament kollha tiegħu u t-teknoloġija kollha li x-xjenza tista’ toffri biex 
tgħin lill-kumpaniji u lis-soċjetà. Ma ffukawx fuq kumpanija waħda jew fuq teknika waħda. 
Avviċinajna lil żviluppaturi tradizzjonali tal-vaċċini u oħrajn ġodda, bħal BioNTech fil-Ġermanja, li 
ħolqot wieħed mill-vaċċini ewlenin tal-mRNA. L-mRNA hija teknoloġija ġdida li tista’ twitti t-triq 
għall-vaċċini biex jittrattaw ħafna mard ieħor, inkluż il-kanċer.

Mhux kull proġett li l-Bank appoġġa matul din il-kriżi kien ta’ suċċess, iżda ma kellniex il-privileġġ li 
nittamaw li soluzzjoni waħda taħdem għal kulħadd jew il-kumdità li ninvestu ħafna ħin biex nagħżlu 
u nappoġġaw biss l-aħjar fosthom. Minflok, għamilna deċiżjonijiet kuraġġużi u xi drabi riskjużi. Issa 
għandna ħafna vaċċini li qed jagħmlu ħidma tajba madwar id-dinja.

SOLUZZJONIJIET TAL-COVID-19: GĦALIEX L-IDEAT RISKJUŻI HUMA TAJBIN FI KRIŻI
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Għad qed infittxu stejjer ġodda ta’ suċċess. F’Ottubru, aħna approvajna self ta’ EUR 45 miljun biex 
ngħinu lil Hipra fi Spanja timmanifattura l-vaċċin tagħha kontra l-COVID-19. Dan il-vaċċin, li għadu 
fil-fażi tal-prova, huwa bbażat fuq it-teknoloġija tradizzjonali tal-proteina rikombinanti. Ġie 
mmodifikat biex ikun aktar effettiv kontra l-varjanti tal-COVID-19. Dan jista’ jinħażen fi friġġ 
standard — li huwa ta’ għajnuna fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u f'żoni remoti, fejn huwa diffiċli li jiġu 
fornuti l-friżi speċjali meħtieġa għall-vaċċin tal-BioNTech.

Issa jew qatt

Issa ninsabu fil-mument ta’ issa jew qatt biex intejbu l-mod kif il-vaċċini jiġu prodotti u distribwiti. 
Soluzzjonijiet li l-Bank jista’ jesplora jinkludu l-ħżin ta’ mediċini essenzjali, l-appoġġ għall-produzzjoni 
ta’ vaċċini f’postijiet oħra, il-kondiviżjoni tal-għarfien u t-teknoloġiji, l-iżvilupp ta’ unitajiet ta’ 
manifattura flessibbli, u l-investiment f’metodi ta’ produzzjoni aktar avvanzati. L-għan huwa li jkollna 
provvista globali ta’ vaċċini li tkun lesta biex tiżgura rispons rapidu u effiċjenti għall-kriżijiet.

Issa bdejna ningranaw fil-Bank billi niddedikaw aktar ħin għad-distribuzzjoni tal-vaċċini 
u fuq kumpaniji li jistgħu jipproduċu ħażniet ta’ vaċċini maħluqa minn ditti oħra. Jeħtieġ li 
nsibu modi kif nipproduċu l-vaċċini f’aktar postijiet, peress li dan jippermettilna ngħinu f’postijiet 
aktar remoti, speċjalment f’pajjiżi ifqar. Qed naħdmu aktar mill-qrib mal-Kummissjoni Ewropea, mal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, mal-Koalizzjoni għall-Innovazzjonijiet fit-Tħejjija għall-
Epidemiji (CEPI), u ma’ gruppi oħra tas-saħħa biex tingħata spinta lill-produzzjoni tal-vaċċini.

F’Ġunju 2021, aħna ffirmajna ftehim ta’ distribuzzjoni globali tal-vaċċini ta’ EUR 30 miljun mal-
kumpanija tal-bijoteknoloġija Belġjana Univercells. Il-kumpanija qed tippjana li tespandi 
l-produzzjoni ta’ volumi kbar ta’ vaċċini tal-COVID-19 f’sit Belġjan ġdid u tgħin fil-bini ta’ impjanti 
oħra madwar id-dinja biex jinħażnu l-vaċċini. Sadanittant, BioNTech u l-Unjoni Ewropea qed jaħdmu 
flimkien fuq l-evalwazzjoni tas-siti tal-manifattura tal-vaċċini mRNA fl-Afrika. Postijiet possibbli 
jinkludu r-Rwanda u s-Senegal.

Finanzjament għall-wegħda

Il-BEI għandu storja twila ta’ appoġġ għas-settur tax-xjenzi tal-ħajja. Aħna ninvestu aktar minn 
EUR 800 miljun fis-sena f’dan il-qasam. Matul dawn l-aħħar għaxar snin, aħna slifna aktar minn 
EUR 1 biljun fis-sena għall-infrastruttura tal-kura tas-saħħa. Il-portafoll tagħna għall-COVID-19 
jinkludi aktar minn 20 kumpanija Ewropea ewlenija b’vaċċini, trattamenti u testijiet promettenti, li 
jirrappreżentaw investiment totali ta’ madwar EUR 770 miljun.

Matul il-bosta snin li ġejjin, ikun meraviljuż jekk naraw splużjoni fl-investiment għar-riċerka xjentifika 
u l-innovazzjoni mill-qasam aktar wiesa’ tax-xjenzi tal-ħajja, kif ukoll aktar appoġġ għall-edukazzjoni 
medika u l-kura tas-saħħa. Hemm ħafna problemi tas-saħħa li jeħtieġ li jiġu solvuti minbarra 
l-COVID-19. Jeħtieġ li nappoġġaw il-ħsieb innovattiv u nieħdu aktar passi ta’ fidi. Bħala xjenzati, dan 
l-aptit ġdid għar-riskju jeċċitana u qalbna tħabbat b’ritmu aktar mgħaġġel. Dan se jagħmel lid-dinja 
post aħjar u jsalvana minn kriżijiet futuri li għadna lanqas biss nistgħu nimmaġinaw.

Cristina Niculescu u Nadya Velikova huma speċjalisti tax-xjenzi tal-ħajja fil-Bank Ewropew 
tal-Investiment

“ Meta deher ċar li l-coronavirus se tkun kriżi kbira, il-Bank 
Ewropew tal-Investiment iddeċieda li jamplifika l-għodod ta’ 

finanzjament kollha tiegħu u t-teknoloġija kollha li x-xjenza tista’ 
toffri biex tgħin lill-kumpaniji u lis-soċjetà. ”
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IL-PANDEMIJA D-DARBA 
LI JMISS
Anke qabel ma tingħeleb il-COVID-19, wasal iż-żmien għall-gvernijiet, 
għax-xjenzati, għas-sistemi tas-saħħa u għall-istituzzjonijiet finanzjarji u 
tal-iżvilupp biex jivvalutaw it-tagħlimiet tal-coronavirus u jistabbilixxu 
standards ġodda għat-tħejjija għall-pandemija

Minn Dana Burduja u Anna Lynch

I rridu naffaċċjaw ir-realtà: se jkun hemm pandemija oħra — dan huwa inevitabbli. Iżda t-tendenza 
naturali fost dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet hija li jaġixxu daqslikieku qatt mhi se sseħħ. Dan 

minħabba li t-tħejjija tiswa għali u tista’ ma tagħtix riżultati għal żmien twil. Irridu niżguraw li dawk 
li jfasslu l-politika jappoġġaw it-tħejjija issa, hekk kif l-impatt tal-COVID-19 għadu frisk u qabel ma 
nibdew ninsew b’mod konvenjenti.

Naturalment, il-COVID-19 għadha ma spiċċatx. Nistgħu nistennew bil-ħerqa t-tmiem tal-pandemija, iżda 
l-marda se tibqa’ magħna, forsi ssir endemika. Madankollu, l-impatt tagħha fuq il-ħajja, is-soċjetà u 
l-ekonomija kien profond. Jekk irridu niżguraw li l-pandemija li jmiss ikollha inqas effett kritiku 
u katastrofiku, ix-xjenzati u dawk li jfasslu l-politika jeħtieġ li jingħaqdu flimkien biex iħejju 
għal tip ġdid u differenti ta’ kriżi tas-saħħa. Ma nistgħux nipprevedu eżattament x’tip ta’ 
marda tista’ tfeġġ, iżda ħadna tagħlimiet matul din il-pandemija li jistgħu jiġu applikati 
għall-ippjanar tagħna għall-futur – issa.

Inkubatur għal aġenzija ta’ emerġenza

L-Unjoni Ewropea qed tibda proġett kbir ġdid biex tippjana għall-pandemija li jmiss, u qed issejjaħlu 
l-pjan Ewropew ta’ tħejjija għall-bijodifiża. Bl-oriġini tiegħu f’laqgħa tal-Kapijiet ta’ Stat Ewropej fi Frar, 
l-Inkubatur tal-Awtorità għat-Tħejjija u għar-Rispons f'Każ ta' Emerġenza tas-Saħħa (HERA) għandu 
l-għan li jimmobilizza l-atturi nazzjonali fi sforz koordinat. Dan jista’ jiżviluppa b’modi differenti, hekk kif 
jieħu l-forma. Fost l-għanijiet tiegħu, dan għandu jipprovdi koordinazzjoni msaħħa għall-valutazzjoni 
tat-theddid u l-kondiviżjoni tal-għarfien. Dan jista’ jwassal ukoll għal awtorità awtonoma biex tipprovdi 
simplifikazzjoni tal-inizjattivi tal-UE u biex tindirizza t-theddid transfruntier għas-saħħa. L-għan tagħha 
huwa li tindirizza l-problema tal-frammentazzjoni li affettwat l-isforzi madwar l-Unjoni Ewropea, kif 
ukoll li taħdem biex jiġu antiċipati t-theddidiet futuri, il-valutazzjoni tar-riskju, l-immudellar, 
il-monitoraġġ tal-ħtiġijiet u s-sorveljanza. Is-sorveljanza se tkun kruċjali għall-pandemija li jmiss, 
minħabba li se tippermettilna nirreaġġixxu aktar malajr għall-ġlieda kontra l-marda. Il-HERA se 
tiżviluppa wkoll u tiffinanzja kontromiżuri matul l-emerġenzi.

Il-Bank Ewropew tal-Investiment kien f’diskussjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea biex jifhem l-aħjar 
mudell għall-finanzjament tal-HERA, li jista’ jinkludi InvestEU, vetturi personalizzati bħall-Faċilità ta’ 
Finanzjament ta’ InnovFin għall-Mard Infettiv u strumenti innovattivi oħra. Il-kompitu huwa aktar 
ikkumplikat milli li wieħed isib proġett biex jiffinanzjah u sempliċiment jipprovdi l-flus. Huwa importanti 
li jiġi identifikat l-aħjar mod kif il-finanzjament jista’ jintuża, billi jiġi attirat l-investiment privat. Aħna 
nipprovdu finanzjament meta jkun hemm falliment tas-suq, inħeġġu investiment alternattiv u niżguraw 
addizzjonalità permezz tal-għoti ta’ impatt soċjali u ekonomiku.

SOLUZZJONIJIET TAL-COVID-19: IL-PANDEMIJA D-DARBA LI JMISS
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“ Meta nappoġġaw kumpanija, dejjem nistgħu 
naraw il-potenzjal għal żvilupp rivoluzzjonarju. ”

Iżda l-mediċini jew il-vaċċini ġeneralment jieħdu għaxar snin jew 12-il sena biex jiġu żviluppati. Hemm 
riskju li, jekk ma nagħtux każ, l-attenzjoni — u l-flus tar-riċerka — jimxu lejn xi mkien ieħor, hekk kif 
il-COVID-19 issir memorja spjaċevoli.

Theddid ieħor

Ovvjament, il-pandemija li jmiss mhux neċessarjament se tiġi kkawżata minn virus.

Ir-reżistenza għall-antimikrobiċi hija theddida reali imminenti li tista’ tkun il-problema 
globali li jmiss tagħna. Madankollu, ammont żgħir ħafna mill-kumpaniji qed jinvestu fir-
riċerka dwar l-antimikrobiċi jew għandhom assi ppjanati li jistgħu jwasslu għal antibijotiċi 
ġodda innovattivi. Il-Bank Ewropew tal-Investiment qed jappoġġa r-riċerka dwar l-antimikrobiċi 
permezz tal-Fond ta’ Azzjoni tal-AMR, li l-bank tal-UE kien strumentali fit-twaqqif tiegħu u li fih 
investejna EUR 20 miljun.

Aħna ħdimna mal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Manifatturi u l-Assoċjazzjonijiet Farmaċewtiċi, id-ditti 
farmaċewtiċi u l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa biex nistabbilixxu l-fond. Dan kellu kontribuzzjonijiet 
minn 20 kumpanija farmaċewtika kbira, inklużi Eli Lilly, Roche u Teva, kif ukoll il-fondazzjoni Wellcome. 
L-għan tal-fond huwa li sal-2030 jinġiebu bejn żewġ sa erba’ prodotti antimikrobiċi fis-suq. Din hija biċċa 
xogħol diffiċli, minħabba li din l-imbottatura kbira hija kollha mmirata lejn l-iżvilupp ta’ prodott li 
kullħadd jittama li qatt ma jintuża.

Il-politika qabel il-profitt

Dak it-tip ta’ investiment, ovvjament, huwa fejn il-Bank Ewropew tal-Investiment huwa kruċjali. Meta 
l-investituri privati jaraw riskju kbir wisq, huma jaħdmu biex jidentifikaw ħtieġa bbażata fuq il-politika 
pubblika, aktar milli fuq il-profitt, u biex jipprovdu appoġġ finanzjarju u għodod fiskali innovattivi għat-
teknoloġiji li jridu jiżviluppaw — sakemm l-investituri privati jkollhom biżżejjed prova tal-probabbiltà 
ta’ suċċess sabiex jinvestu flushom ukoll. Il-bank tal-UE kien investa f’BioNTech qabel il-pandemija, 
pereżempju, billi appoġġa r-riċerka tal-kumpanija dwar il-kanċer. Aħna ffokati fuq l-użu ta’ strumenti jew 
faċilitajiet interni appoġġati mill-Kummissjoni Ewropea biex nappoġġaw lill-pijunieri.

Id-definizzjoni ta’ dawn il-prijoritajiet ta’ politika hija ftehim bejn il-Bank Ewropew tal-Investiment u 
l-Kummissjoni Ewropea. It-tim iddedikat tagħna tax-xjenzi tal-ħajja ġej minn oqsma differenti tas-settur 
tax-xjenzi tal-ħajja, b’kull membru jkollu l-interessi u l-kuntatti tiegħu stess mill-esperjenza preċedenti 
fl-industrija. Aħna nsegwu s-suq u nistudjaw il-letteratura xjentifika biex nidentifikaw x’għandu jixpruna 
l-investimenti tagħna. Minħabba li suppost li qed naħdmu mal-pijunieri, xi drabi tirbaħ u drabi oħra 
titlef. Iżda meta nappoġġaw kumpanija, dejjem nistgħu naraw il-potenzjal għal żvilupp rivoluzzjonarju.

Dana Burduja hija ekonomista tas-saħħa ta’ grad għoli u Anna Lynch hija speċjalista ta’ grad għoli fi 
ħdan id-diviżjoni tax-xjenzi tal-ħajja u s-saħħa fil-Bank Ewropew tal-Investiment



20  RAPPORT TAL-ATTIVITÀ 2021

IT-TILQIM FL-AFRIKA

Impjant Afrikan għall-produzzjoni tal-vaċċini tal-COVID-19 fis-Senegal huwa 
parti minn pjan biex tingħata spinta lill-kura tas-saħħa reġjonali u biex 
il-kontinent isir inqas dipendenti fuq il-vaċċini importati

I nqas minn 2 % tat-3 biljun doża tal-vaċċin li ġew amministrati globalment kienu fl-Afrika. Faċilità 
ġdida għall-produzzjoni tal-vaċċini fl-Institut Pasteur de Dakar fis-Senegal hija parti minn 

strateġija għall-kontinent kollu biex timtela din il-lakuna massiva u tiżdied il-kapaċità tal-Afrika li 
tipproduċi l-vaċċini. “Il-pandemija tal-COVID enfasizzat il-ħtieġa li jiżdied it-tilqim fl-Afrika,” jgħid 
Dr Amadou Sall, direttur tal-Institut. “Jekk trid twaqqaf it-trażmissjoni jew tillimita s-severità tal-
marda, jeħtieġ li nlaqqmu aktar nies.”

Biex jiżdiedu r-rati tat-tilqim, l-Afrika jeħtieġ li jkollha aktar dożi. Faċilitajiet ġodda tal-manifattura 
fil-kontinent huma essenzjali, peress li l-Afrika bħalissa timporta 99 % tal-vaċċini tagħha. Il-faċilità 
l-ġdida għall-produzzjoni tal-vaċċini fl-Institut Pasteur de Dakar qed tippjana li 
tipproduċi sa 25 miljun doża ta’ vaċċin approvat tal-COVID-19 kull xahar sal-aħħar tal-
2022. “L-Afrika tiddependi bis-sħiħ fuq pajjiżi oħra biex jipproduċu l-vaċċini u jagħmluhom 
disponibbli għall-poplu Afrikan,” jgħid Ramon Ynaraja, ir-rappreżentant tal-Bank Ewropew tal-
Investiment fis-Senegal. “Ħafna pajjiżi Afrikani, anke dawk bil-fondi, sempliċiment ma jistgħux jiksbu 
aċċess għall-vaċċini fis-suq. Din hija r-raġuni għaliex dan is-sit fis-Senegal, li se jkopri l-katina kollha 
tal-produzzjoni, huwa daqstant importanti għall-kontinent.”

Proċess għali u kkumplikat

Il-programmi għall-manifattura tal-vaċċini huma għaljin u kumplessi, anke għal organizzazzjonijiet 
sofistikati bħall-Institut Pasteur de Dakar, li għandu aktar minn 80 sena esperjenza fl-iżvilupp tal-
vaċċini u bħalissa huwa l-unika faċilità fl-Afrika li tipproduċi vaċċin aċċettat mill-Organizzazzjoni 
Dinjija tas-Saħħa. Dan l-aħħar, l-Istitut kien qed jaħdem ukoll mal-Bank Ewropew tal-Investiment u 
mal-bank Ġermaniż għall-iżvilupp KfW fuq il-produzzjoni tal-massa ta’ testijiet rapidi tal-COVID-19 
għall-ħaddiema tal-kura tas-saħħa.

Biex jagħti bidu għall-iżvilupp tal-faċilità l-ġdida, il-Bank u s-sħab tiegħu tat-Tim Ewropa mill-
Kummissjoni Ewropea, minn Franza u mill-Ġermanja pprovdew għotjiet, assistenza teknika u taħriġ. 
Membru ieħor tat-tim, il-Belġju, qed jaħdem mas-Senegal fuq pjan biex jiżviluppa l-pajjiż bħala 
ċentru reġjonali għall-farmaċewtiċi, bil-gvern reġjonali tal-Wallonia jappoġġa wkoll kumpanija 
bijoteknoloġika Belġjana li se tgħin lill-istitut bil-bini tal-kapaċità u t-trasferiment tat-teknoloġija. 
Sħab internazzjonali oħra, inklużi l-Istati Uniti u l-Bank Dinji, se jappoġġaw il-proġett matul il-fażi 
tal-iżvilupp, meta l-kost totali jista’ jilħaq sa EUR 200 miljun.

“Dan mhux biss isaħħaħ is-sistema tas-saħħa, iżda wkoll permezz ta’ dan il-proġett partikolari se 
joħloq impjiegi, jiżviluppa kapaċitajiet f’termini ta’ għarfien espert u ta’ forza tax-xogħol, filwaqt li 
jġib teknoloġija ġdida,” jgħid Dr Sall.

APPOĠĠ GĦALL-COVID-19: IT-TILQIM FL-AFRIKA

1:14

Kif Tim Ewropa jagħti spinta lill-manifattura u lill-aċċess għall-vaċċini tal-COVID-19 
fl-Afrika

https://www.youtube.com/watch?v=wbm5Z-hRyOU
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ĦAJJA U MEWT

Minkejja l-enfasi fuq il-COVID-19, is-saħħa futura hija mibnija fuq firxa wiesgħa 
ta’ innovazzjonijiet li qed iseħħu issa. Kumpanija tat-teknoloġija medika 
bbażata f’Barċellona żviluppat trattament rivoluzzjonarju għall-puplesiji

F rançois Salvelinus jiftakar b’mod ċar il-mument meta qara l-messaġġ testwali fuq il-mobile 
tiegħu: “Kollox sew. Id-demm magħqud tneħħa. Il-pazjent jinsab tajjeb”. Dan kien fit-tmiem tal-

2019 u mara fl-isptar Vall d’Hebron f’Barċellona kienet għadha kemm għamlet b’suċċess 
trombektomija ftit sigħat wara l-puplesija tagħha. Il-kirurġija kienet l-ewwel prova klinika minn 
Anaconda Biomed, kumpanija ġdida tal-apparat mediku li jista’ jirrivoluzzjona t-trattament tat-
puplesiji. “Jien kuntent li għenna lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa biex isalvaw il-ħajjiet u jnaqqsu 
d-diżabilità wara puplesija,” jgħid Salmon, il-kap eżekuttiv ta’ Anconda sa mill-2018.

Sabiex twettaq aktar provi, f’Ottubru Anaconda rċeviet finanzjament ta’ dejn ta’ riskju sa EUR 10 
miljun mill-Bank Ewropew tal-Investiment. Is-self ġab ukoll il-likwidità li l-kumpanija ta’ Barċellona 
kellha bżonn biex tibqa’ għaddejja matul il-pandemija. “Is-sistema ta’ Anaconda hija waħda 
sempliċi,” jgħid Tom Andersen, l-inġinier tal-Bank Ewropew tal-Investiment li ħadem fuq is-self. “Din 
is-sistema toffri trattament imtejjeb kosteffettiv.”

“Il-ħsara tieqaf”

L-arterji tal-karotide, li jgħaddu mill-qalb għall-moħħ fuq kull naħa tal-għonq, jistgħu jeħxienu meta 
xi demm magħqud jimblokka vina ewlenija tad-demm. Il-provvista tad-demm għal partijiet vitali 
tal-moħħ tiġi interrotta. Dik hija puplesija. Aktar ma l-arterja ddum misduda, aktar ikun probabbli li 
ssir ħsara dejjiema, bħal paraliżi u problemi ta’ diskors. It-tekniki tradizzjonali għat-tneħħija tad-
demm magħqud xi kultant iħallu warajhom frak tat-trombus, li jistgħu jsoddu arterji oħrajn. 
Anaconda żviluppat kateter li huwa mfassal biex ineħħi t-trombus tal-moħħ kollha 
mingħajr ma jfarrakha. Il-kateter, li għandu forma ta’ lenbut u li jespandi waħdu jilħaq 
id-dijametru tal-arterja — sa 5 millimetri. B’dan il-mod, il-kateter jista’ jaqbad u jneħħi d-demm 
magħqud kompletament. “Ladarba joħroġ id-demm magħqud, il-ħsara tieqaf,” jgħid Salmon.

Barra mill-pandemija, bl-għajnuna tal-Unjoni Ewropea

Issa li l-provi kliniċi ntemmu, Salmon jagħmel rendikont tal-progress tagħhom: ir-riżultati diġà 
vvalidaw l-ittestjar preċedenti u ssodisfaw l-aspettattivi kollha għas-sikurezza u l-effikaċja tal-
kateters tal-ewwel ġenerazzjoni. Mingħajr dubju, is-sistema avvanzata ta’ Anaconda kellha impatt 
drammatiku u pożittiv fuq il-ħajja tal-pazjenti wara l-puplesija. “Ir-riżultati s’issa kienu tajbin ħafna,” 
jgħid Salmon, “iżda nippreferi li nibqgħu kawti hekk kif nindirizzaw kwistjoni ta’ ħajja u mewt.”

APPOĠĠ GĦALL-COVID-19: ĦAJJA U MEWT



22  RAPPORT TAL-ATTIVITÀ 2021

RIĊETTA PANDEMIKA 
GĦALL-BANEK

Il-Fond Ewropew ta’ Garanzija jtaffi l-piż fuq il-banek biex iżommu lill-
kumpaniji madwar l-Ewropa milli jfallu. Dan huwa kif din l-għodda ta’ self 
bankarju tal-COVID-19 taħdem fil-Finlandja u fl-Iżvezja

P etri Vartiainas huwa raġel bieżel bħala konsulent ta’ grad għoli fil-finanzjament għall-
esportazzjoni. “Min jaf x’se jġib miegħu l-futur jew jekk il-pandemija hijiex se tibqa’ ġġebbed,” 

jgħid Vartiainas, li jaħdem f’Finnvera, istituzzjoni tal-finanzi pubbliċi li tipprovdi self u garanziji lill-
kumpaniji u tappoġġa l-esportazzjonijiet Finlandiżi.

Il-pandemija qed tagħmel ħsara lit-tipi kollha ta’ negozji, speċjalment l-esportaturi marbuta mas-
suq globali. Il-kumpaniji xorta jeħtieġu fluss ta’ flus biex iħallsu l-ispejjeż tagħhom u jagħmlu 
investimenti biex jibqgħu kompetittivi. Il-Fond Ewropew ta’ Garanzija, ix-xibka ta’ sikurezza tal-
COVID-19 tal-Bank Ewropew tal-Investiment, jasal fil-ħin opportun. “Dan qed jgħin tassew lill-
istituzzjonijiet finanzjarji bħal Finnvera biex tavviċina lil kumpaniji lokali li huma milquta bil-kbir 
mill-COVID-19 u tagħtihom aċċess għall-finanzi,” tgħid Roxana Popescu, uffiċjal tat-tislif fi ħdan 
il-Bank Ewropew tal-Investiment li taħdem fuq self fir-reġjun Nordiku. F’April, il-bank tal-UE 
ggarantixxa biċċa kbira mill-portafoll tas-self futur ta’ Finnvera, li jippermetti lid-ditta 
tagħmel sa EUR 650 miljun f’finanzjament ġdid disponibbli għal kumpaniji medji u kbar. 
Peress li l-esportazzjonijiet huma tant importanti għat-tkabbir ekonomiku, l-appoġġ tal-BEI għall-
klijenti ta’ Finnvera jippromwovi l-internazzjonalizzazzjoni fi żmien meta l-pandemija setgħet 
altrimenti għamlitha impossibbli. Il-BEI iffirma għexieren ta’ garanziji simili madwar l-Ewropa. Dawn 
l-investimenti jistgħu jimmobilizzaw sa EUR 200 biljun għall-ekonomija tal-Unjoni Ewropea.

Uġigħ ġdid għall-esportaturi

Ir-rwol ta’ Finnvera bħala l-aġenzija ta’ finanzjament tal-Istat huwa li tikkomplementa s-swieq 
finanzjarji u żżid in-numru ta’ kumpaniji ġodda fil-Finlandja, filwaqt li tgħin lill-kumpaniji l-qodma 
jikbru. Hija l-aġenzija uffiċjali tal-kreditu għall-esportazzjoni tal-Finlandja, u għalhekk tgħin lill-
portafoll tagħha ta’ madwar 26 000 klijent biex ibigħu aktar prodotti globalment. “Meta bdiet 
il-pandemija, bdejna nħejju modi biex niffaċċjaw l-isfidi li ġejjin,” jgħid Vartiainen, il-konsulent ta’ 
grad għoli ta’ Finnvera. “Il-BEI kien u huwa sieħeb siewi għal Finnvera u għas-settur 
finanzjarju Finlandiż.”

Self bankarju tal-COVID-19 fl-Iżvezja

Il-Bank Ewropew tal-Investiment iffirma garanzija simili mal-Korporazzjoni Żvediża tal-Kreditu għall-
Esportazzjoni, magħrufa bħala SEK, li se jippermettilha tipprovdi EUR 467 miljun f’selfiet ġodda għal 
kumpaniji medji u kbar. Il-benefiċċju totali għall-ekonomija Żvediża minn dan il-ftehim jista’ 
jkun sa EUR 1.1 biljun. Il-BEI jinvesti madwar EUR 2 biljun fis-sena fi proġetti Żvediżi.

APPOĠĠ GĦALL-COVID-19: RIĊETTA PANDEMIKA GĦALL-BANEK
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SUPERSTITI DIĠITALI

Ristorant Kroat u applikazzjoni diġitali għall-proprjetà Ċeka jkampaw 
minkejja l-lockdowns u joħorġu lesti għall-futur

L -għan ta’ Batak Grill huwa li joffri esperjenza ta’ ikla fina li għandha l-għeruq tagħha fit-
tradizzjonijiet tax-xiwja lokali. “Aħna ridna ndaħħlu xi ħaġa ġdida fis-suq,” tgħid Isabella Paver, 

id-direttriċi finanzjarja ta’ Victus Group, li huwa l-proprjetarju tar-ristorant. “Ix-xiwja lokali, iżda 
b’mod aktar modern, immirata lejn l-ikliet tan-negozju u ċ-ċelebrazzjonijiet.” Ir-ristorant kien 
sejjer tajjeb.

Sakemm waslet il-COVID-19. “Meta dħalna fil-lockdown, kien xokk għalina,” tgħid Paver. Ir-rispons 
ta’ Batak Grill kien li joffri servizz ta’ konsenja. Iżda dan kien jeħtieġ tiġdid diġitali, billi jinħoloq sit 
web. “Kellna servizzi ta’ konsenja wkoll qabel, iżda issa espandejna l-konsenja għall-prodotti kollha 
u stabbilixxejna pjattaforma ddedikata.” Dan kien proċess ikkumplikat li kien jinkludi li jitqiesu 
r-regolamenti dwar il-protezzjoni tad-data, jiġi żgurat li s-sit web jaħdem fuq il-mobiles u t-tablets, 
l-ottimizzazzjoni tiegħu għall-magni tat-tiftix, l-investiment fil-kummerċjalizzazzjoni, l-istabbiliment 
ta’ sistemi ta’ fatturazzjoni u ta’ ġestjoni tal-inventarji — u l-promozzjoni ta’ dan kollu fuq il-media 
soċjali. Iżda t-tranżizzjoni kienet suċċess.

Batak (li tfisser “drumstick” bil-Kroat) talab appoġġ minn Erstebank Croatia, fil-forma ta’ self garantit 
mill-UE appoġġat mill-Fond Ewropew tal-Investiment. “Is-self għenna nimplimentaw dawn 
il-bidliet kollha u nagħtu spinta lill-preżenza tagħna online,” jgħid Paver. “Fl-aħħar nett, 
ma tajnix sensji lill-impjegati.”

Id-diġitalizzazzjoni tal-binjiet

Spaceflow hija kumpanija li turi kif it-trasformazzjoni diġitali qed tinfirex għal tant aspetti ta’ 
ħajjitna – anke l-binjiet. “Il-missjoni tagħna hija li ngħaqqdu l-binjiet mal-inkwilini tagħhom,” jgħid 
Pavel Jiranek, il-kap uffiċjal operattiv.

Spaceflow tipprovdi servizzi diġitali tal-proprjetà immobbli fuq proprjetajiet residenzjali. Dan 
għandu l-għan li jgħin lis-sidien jattiraw u jżommu inkwilini tajbin u jżidu l-profitti. Iżda, bil-
pandemija tal-coronavirus, is-suq tal-esperjenza tal-inkwilin ra bidla kbira. “Is-sidien jinsabu taħt 
pressjoni dejjem akbar biex jagħmlu l-binjiet tagħhom aktar attraenti u, fuq kollox, sikuri,” jgħid 
Jiranek. “Il-prodott tagħna seta’ kien xi ħaġa li fil-passat kien “sabiex li wieħed ikollu”. Issa qed isir xi 
ħaġa li “wieħed bilfors irid ikollu” jekk irid jibqa’ kompetittiv.

Spaceflow hija appoġġata minn Day One Capital, fond ta’ kapital ta’ riskju appoġġat mill-Fond 
Ewropew tal-Investiment skont il-Pjan ta’ Investiment tal-Unjoni Ewropea għall-Ewropa. Dak 
l-appoġġ jippermetti lill-kumpanija taħdem fuq l-iżvilupp tal-prodott, billi timpjega madwar 
20 membru tal-persunal ġdid, u tkabbar in-negozju b’mod sinifikanti.

APPOĠĠ GĦALL-COVID-19: SUPERSTITI DIĠITALI
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ĦA JKUN HEMM L-ENERĠIJA

Raġel Taljan ħa l-imħabba li kellu minn tfulitu għall-invenzjoni u qelibha 
f’kumpanija li tipproduċi prodotti elettroniċi effiċjenti fl-użu tal-enerġija li 
jistgħu jwasslu għal tnaqqis kbir fl-emissjonijiet tal-karbonju

M inflok jilgħab bil-ġugarelli bħal tfal oħra, Igor Spinella kien iħobb iżarma l-apparat domestiku 
biex jara kif jaħdmu. Meta kellu tmien snin, wara li l-ġenituri tiegħu ġew lura minn ġita 

fl-għoljiet tal-Emilia Romagna fejn kienu qegħdin jaqtgħu l-faqqiegħ, spiċċa jdoqq l-allarm kontra 
s-serq li ċ-ċkejken Igor kien iddisinja u installa fid-dar tagħhom.

“Kont tifel fuq tiegħi. Kont inqatta’ l-waranofsinharijiet fil-garaxx tal-familja naħdem fuq l-invenzjonijiet 
tiegħi,” jgħid Sinella, li fl-età ta' 40 huwa l-fundatur u l-kap eżekuttiv tad-ditta tal-elettronika tal-
enerġija Eggtronic. Il-kumpanija ppreżentat aktar minn 240 privattiva f’inqas minn għaxar snin.

Iżda, bħal fil-każ ta’ ħafna kumpaniji ġodda, il-pandemija kienet “daqqa ta’ ħarta kbira” għal 
Eggtronic, huwa jgħid. B’mod partikolari, il-kumpanija rċeviet self ta’ EUR 15-il miljun mill-Bank 
Ewropew tal-Investiment, taħt ix-xibka tiegħu ta’ sikurezza għall-pandemija, il-Fond Ewropew ta’ 
Garanzija. Eggtronic qed tuża dan il-finanzjament biex tinvesti fir-riċerka u l-iżvilupp għal prodotti li 
huma potenzjalment importanti għall-għanijiet klimatiċi tal-Ewropa.

Il-bank tal-UE jappoġġa kumpaniji innovattivi Ewropej, li spiss isibuha diffiċli biex isibu finanzjament 
għat-tkabbir mill-kontropartijiet tagħhom fl-Istati Uniti jew fl-Asja. “Eggtronic ħarġet bi prodotti 
innovattivi ħafna f’oqsma b’ħafna potenzjal,” jgħid Fabrizio Morgera, l-uffiċjal tal-investiment tal-BEI 
li ħadem fuq is-self.

Il-ħabib inviżibbli

Spinella jaħdem fl-elettronika tal-enerġija, li huwa jsejjaħ “il-ħabib inviżibbli li jħaddem id-dinja.” 
L-elettronika tal-enerġija hija t-teknoloġija li tirregola l-fluss tal-elettriku permezz ta’ tranżisters f’apparat 
elettriku u elettroniku. Madankollu, il-bordijiet kollha tal-elettronika tal-enerġija jarmu xi enerġija waqt li 
joperaw. Sors tipiku ta’ ineffiċjenza ġej mit-tranżizzjoni minn mixgħul għal mitfi fit-tranżisters.

Sabiex l-apparat isir kemm jista’ jkun effiċjenti fl-użu tal-enerġija, il-kumpaniji tat-teknoloġija biddlu 
l-iswiċċ konvenzjonali tas-siliċju b’ċirkwit elettriku bi tranżisters aktar veloċi tan-nitrid tal-gallju 
matul dawn l-aħħar deċennji. Iżda t-tranżisters tan-nitrid tal-gallju huma aktar għaljin. Eggtronic 
sfidat l-arkitettura tal-konvertituri tal-enerġija biex jitnaqqas aktar it-telf mill-iswiċċijiet. 
Fl-arkitettura pijuniera tagħha, il-prestazzjoni tas-siliċju standard hija tajba daqs dik tan-nitrid tal-
gallju, u n-nitrid tal-gallju għandu prestazzjoni li hija tliet darbiet aħjar mill-istess semikonduttur 
fl-arkitettura tradizzjonali.

Konvenjenti u sostenibbli

Aktar enerġija b’inqas enerġija moħlija tippermetti lil Eggtronic tibni apparat iżgħar. U minħabba 
l-effiċjenza enerġetika għolja tiegħu, l-apparat ta’ Eggtronic għandu impronta tal-
karbonju ferm iżgħar.

Meta l-COVID-19 ħarbat lid-dinja, “aħna rnexxielna nżommu t-tmun sod,” jgħid Spinella. “Is-self tal-
BEI qed jgħinna nħarsu ’l quddiem lejn il-futur mill-ġdid.”

APPOĠĠ GĦALL-COVID-19: ĦA JKUN HEMM L-ENERĠIJA
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IL-ĦOSS TAN-NUĊĊALIJIET

USound, kumpanija Awstrijakka ta’ teknoloġija avvanzata, hija l-pijuniera 
tal-iżgħar loudspeakers fid-dinja b’teknoloġija diġitali li tirrikjedi 80 % 
inqas enerġija

L -adolexxenti spiss jaraw l-ideat tal-ġenituri tagħhom bħala irritanti jew irrilevanti. Iżda minn 
mindu Ferruccio Botoni nieda n-nuċċali Fauna sentejn ilu, bintu ma tistax tieqaf tużahom. “Jiena 

rrealizzajt li n-nuċċali bilfors huwa tajjeb ħafna,” jgħid Bottoni, kofundatur u kap eżekuttiv 
ta’ USound.

Il-kumpanija tiżviluppa u tikkummerċjalizza l-microloudspeakers li huma bbażati fuq it-teknoloġija 
MEMS (Sistema Mikro-Elettro-Mekkanika). Iżda l-pandemija tal-coronavirus kienet pass lura. “Ġejna 
mfixkla bil-pandemija,” huwa jgħid. Huwa għalhekk li ħa self ta’ EUR 15-il miljun mill-Bank Ewropew 
tal-Investiment. Il-finanzjament huwa appoġġat mill-Fond Ewropew ta’ Garanzija. “Il-Bank Ewropew 
tal-Investiment tana nifs ta’ ossiġnu.”

Mill-mekkanika sal-mikroelettronika

Il-komponenti tal-awdjo ma nbidlux wisq mis-seklu 19. L-idea ta’ USound hija li tibni 
microloudspeakers ibbażati fuq teknoloġija tas-semikondutturi. Bis-sostituzzjoni tal-kojl li 
jiċċaqlaq f’sistemi konvenzjonali tas-siliċju, dawn l-ispeakers ħfief u żgħar jistgħu jiġu integrati 
f’teknoloġiji li jeħtieġu disinji aktar minimali, bħal nuċċalijiet tal-awdjo u applikazzjonijiet tal-
ultrasound. “USound ivvintat mill-ġdid l-industrija tal-awdjo,” jgħid Trudpert Schelb, l-inġinier tal-
Bank Ewropew tal-Investiment li ħadem fuq is-self. “Dan huwa l-aktar żvilupp importanti fit-
teknoloġija tal-loudspeakers f’għexieren ta’ snin.”

Il-MEMS speakers ta’ USound għandhom bandwidth estiża, li tippermetti awdjo ta’ definizzjoni 
għolja kif ukoll applikazzjonijiet tal-ultrasound f’apparat diminuttiv. Dawn jużaw sa 80 % inqas 
enerġija mill-komponenti konvenzjonali. F’suq iddominat minn manifatturi Asjatiċi, dawn 
għandhom prezz kompetittiv, anke jekk il-produzzjoni tinsab fl-Ewropa, l-aktar fl-Italja.

It-teknoloġija ta’ USound hija bbażata fuq il-pjeżoelettriku. Il-kristalli b’dawn il-karatteristiċi jestendu 
jew jinxtorbu f’kamp elettriku. Sabiex issir radjazzjoni tal-ħoss, l-arja trid tiġi mċaqalqa. Għalhekk, 
l-istruttura żgħira tal-MEMS hija mqabbda ma’ membrana, bħal fojl tal-plastik irqiq ħafna li jimxi 
’l fuq u ’l isfel. Ir-riżultat huwa sistema li taħdem eżatt bħal speaker elettrodinamiku standard, iżda 
bil-kojl manjetiku goff sostitwit b’attwaturi pjeżo integrati fuq ċippa MEMS.

Il-pandemija tal-coronavirus ħarbtet il-katina tal-provvista tal-kumpanija. Il-proġetti ddewmu jew 
ġew ikkanċellati. Il-komponenti elettroniċi għadhom diffiċli ħafna biex jinstabu, u dan jipprevjeni 
milli jibdew il-proġetti. “Is-self se jgħinna bil-kbir,” huwa jgħid, “billi jsolvi l-problemi tagħna tal-fluss 
tal-flus.”

APPOĠĠ GĦALL-COVID-19: IL-ĦOSS TAN-NUĊĊALIJIET
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APPOĠĠA LIŻ-ŻGĦIR
Żewġ kumpaniji innovattivi jerġgħu lura fuq saqajhom u jagħtu s-setgħa lil 
negozji żgħar oħra

S piss jingħad li n-negozji ż-żgħar huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea. Dan mhuwiex 
sorprendenti. Il-biċċa l-kbira tan-negozji tal-UE huma intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), 

li jimpjegaw total ta’ aktar minn 100 miljun persuna. U kważi kollha kellhom tnaqqis serju fid-dħul 
matul il-pandemija.

Il-kumpanija tat-teknoloġija tal-ivvjaġġar TourRadar ma kinitx eċċezzjoni. “Aħna tlifna 98 % tan-
negozju tagħna,” jgħid il-kofundatur u l-kap eżekuttiv Travis Pittman. TourRadar topera pjattaforma 
online li tippermetti lill-utenti jipprenotaw tours għal diversi ġranet f’aktar minn 200 pajjiż. 
Il-pjattaforma tlaqqa’ flimkien aktar minn 3 000 negozju, inklużi operaturi tat-tours żgħar li kieku 
jbatu f’suq kompetittiv. Iżda r-restrizzjonijiet internazzjonali fuq l-ivvjaġġar poġġew lil dawn is-sħab 
“f’ibernazzjoni,” jgħid Pittman. “Kellhom jagħtu s-sensja lil sehem sinifikanti mill-impjegati tagħhom, 
inklużi gwidi lokali u persunal ta’ appoġġ.”

Il-Bank Ewropew tal-Investiment qed jappoġġa lil TourRadar b’EUR 14-il miljun f’finanzjament ta’ 
dejn ta’ riskju taħt il-Fond Ewropew ta’ Garanzija, li jgħin lin-negozji Ewropej jissopravivu 
l-pandemija, iżommu lill-impjegati u jikbru. Id-dejn ta’ riskju jrendi bħal investiment ta’ ekwità, iżda 
ma jċaħħadx lill-fundaturi mis-sjieda ta’ kumpanija ġdida. Is-self se jippermetti lill-kumpanija 
tiżviluppa kapaċitajiet ta’ tagħlim awtomatiku biex ittejjeb il-klassifikazzjoni u l-preċiżjoni tat-tiftix 
tal-pjattaforma tagħha.

Qawmien mill-ibernazzjoni

It-turiżmu kien fost is-setturi l-aktar milquta mill-pandemija. L-għadd ta’ passiġġieri internazzjonali 
naqas minn 1.4 biljun fl-2019 għal 400 miljun fl-2020. Biex terġa’ lura fuq saqajha, il-kumpanija 
bbażata fi Vjenna kellha tivvinta mill-ġdid il-mod kif tagħmel in-negozju. “Iddeċidejna li niftħu 
l-pjattaforma tagħna għall-aġenti tal-ivvjaġġar. Issa, dawn jistgħu jużaw il-pjattaforma biex 
jirreġistraw xi wħud mill-50 000 tour illi noffru,” jgħid Pittman. “B’dan il-mod, l-aġenti se jkunu 
jistgħu jsibu l-aħjar servizzi lokali għall-klijenti tagħhom, filwaqt li s-sħab lokali tagħna se 
jibbenefikaw minn aktar esponiment.”

Tista’ taħseb li l-aġenti tal-ivvjaġġar huma xi ħaġa tal-imgħoddi. Iżda, fl-Istati Uniti biss, 
il-konsulenti tal-ivvjaġġar qed jaraw żieda ta’ 76 % fil-klijenti fl-2021 meta mqabbla ma’ 
qabel il-pandemija. “Aħna naraw li dan l-iżvilupp huwa mod fantastiku biex nisfruttaw dan is-suq 
li qed jikber, u min-naħa l-oħra nżidu kemm il-profitt tagħna kif ukoll il-profitt tas-sħab lokali 
tagħna,” jgħid Pittman.

Minn spreadsheets għal apps

Sennder, il-kumpanija ewlenija fl-Ewropa għall-ispedizzjoni tal-merkanzija, tirrappreżenta din 
ir-relazzjoni simbjotika bejn il-kumpaniji ż-żgħar saħansitra aħjar. Hija tiffoka fuq vjaġġi bit-trakkijiet 
fuq distanzi qosra u toffri aċċess lill-konsenjaturi għall-flotta konnessa tagħha ta’ 12 500 trakk, 
imħaddma minn trasportaturi indipendenti żgħar. Il-pandemija kkawżat tfixkil mifrux fis-settur, 

APPOĠĠ GĦALL-COVID-19: BIEX TIKBER, APPOĠĠA LIŻ-ŻGĦIR
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“ Id-dejn ta’ riskju jrendi bħal investiment ta’ ekwità,  
iżda ma jċaħħadx lill-fundaturi mis-sjieda ta’ kumpanija ġdida. ”

NERĦU L-BREJKIJIET

Pedro Oliveira beda n-negozju tiegħu tat-trakkijiet ma’ missieru fl-1991. “Illum għandna flotta ta’ 30 trakk 
li jivvjaġġaw madwar l-Ewropa kollha u nimpjegaw 40 persuna.” Il-kumpanija tittrasporta l-aktar materjali 
tal-kostruzzjoni, bħal metall tqil, siment, ħadid u injam mill-peniżola Iberika madwar l-Ewropa kollha. 
“Huwa valur tajjeb għall-flus,” huwa jgħid, “peress li l-materjal huwa inqas għali fi Spanja u fil-Portugall.”

Il-COVID-19 kienet pjuttost intopp fit-triq. “Kellna ftit xhur diffiċli,” jgħid Oliveira, li jmexxi Transoliveira minn 
Oliveira do Hospital fil-Portugall. “Aħna agħfasna l-brejkijiet u t-trakkijiet tagħna waqfu għal tliet xhur.”

In-negozju tal-familja kien kiber b’mod kostanti matul is-snin u l-ewwel tħassib ta’ Oliveira kien li jiġi 
żgurat li ma jġarrabx telf kbir jew, saħansitra agħar, li jkollu jagħlaq. “Is-sitwazzjoni ħolqot ħafna instabbiltà 
u inċertezza. Ma konniex nafu x’nistennew,” huwa jispjega.

Biex jimmaniġġja s-sitwazzjoni, Oliveira ħa self garantit mill-UE mingħand Caixa Geral de Depósitos, 
appoġġat mill-Fond Ewropew tal-Investiment taħt il-Pjan ta’ Investiment tal-Unjoni Ewropea għall-
Ewropa. Is-self ippermetta lil Oliveira biex jindirizza nuqqasijiet mhux mistennija fil-finanzi, ikopri l-kontijiet 
tiegħu u jżomm il-persunal tiegħu, minkejja x-xokk ekonomiku qawwi madwar id-dinja. “Il-futur jidher 
inċert u għalhekk aħjar inkunu kawti,” huwa jgħid.

iżda Sennder wriet li hija reżiljenti. “Meta l-pajjiżi tal-UE bdew jimponu restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar, 
ħafna kumpaniji tat-trasport żgħar sofrew. Iżda bis-saħħa tal-kuntratt fit-tul ta’ Sennder ma’ spedituri 
kbar, it-trasportaturi tagħhom ma ħadux daqqa daqshekk kbira,” jgħid Aleksandar Mihajlovic, 
l-uffiċjal tal-investiment tal-BEI li ħadem fuq dan il-proġett, kif ukoll il-ftehim ma’ TourRadar.

Il-Bank Ewropew tal-Investiment qed jipprovdi lil Sennder b’finanzjament ta’ dejn ta’ riskju ta’ 
EUR 35 miljun biex jappoġġa l-iżvilupp tas-software tal-merkanzija tal-kumpanija, li jgħaqqad lill-
ispedituri mat-trasportaturi. It-tisħiħ ta’ kumpaniji bħal Sennder huwa vitali, meta jitqies l-impatt li 
kellu l-COVID-19 fuq il-ktajjen tal-provvista madwar id-dinja. “Is-settur tat-trasport għadu ’l bogħod 
milli jiġi diġitalizzat. Ħafna kumpaniji żgħar għadhom jużaw l-ispreadsheets biex jorganizzaw 
l-ispedizzjoni. Is-software ta’ Sennder huwa pass lejn il-futur għal industrija tradizzjonali ħafna,” 
jgħid Mihajlovic. “Billi jiffukaw fuq id-diġitalizzazzjoni u l-awtomatizzazzjoni, qed jagħmlu s-sistema 
aktar effiċjenti kif ukoll inaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju.”
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“ It-tibdil fil-klima huwa l-aktar kwistjoni urġenti li qed taffaċċja d-dinja llum. Iżda l-aktar 
proġetti innovattivi ta’ azzjoni klimatika jaffaċċjaw sfidi ta’ finanzjament, minħabba li jitqiesu 
riskjużi, speċjalment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-Bank Ewropew tal-Investiment jgħin biex 
jinbnew sħubijiet ma’ donaturi pubbliċi biex jitneħħa r-riskju tal-investiment privat fl-azzjoni 
klimatika u fis-sostenibbiltà ambjentali. Nistgħu biss nagħmlu differenza jekk 
naġixxu flimkien. ”
Milena Messori, kap tal-finanzjament ta’ ekwità u mikrofinanzjament mhux tal-UE, BEI
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Il-bank klimatiku tal-UE żied dimensjoni oħra fil-Pjan 
Direzzjonali għall-Bank Klimatiku li huwa fassal, bi pjan 
ta’ adattament u qafas biex jiżgura li l-mutwatarji 
tiegħu jilħqu l-għanijiet tal-Ftehim ta’ Pariġi.

L-investimenti u l-ħidma konsultattiva fl-ispazju, 
fl-ekonomija ċirkolari u fit-trasport urban jgħinu biex 
jinbena futur sostenibbli.

DINJA EKOLOĠIKA
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BANK KLIMATIKU VERU

Fl-2021, aħna ffukajna fuq l-implimentazzjoni tal-Pjan Direzzjonali għall-Bank 
Klimatiku, inklużi approċċi ġodda biex jgħinu biex jintlaħqu l-miri klimatiċi

“ Il-BEI issa huwa bank klimatiku ta’ vera,” qal il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea 
Frans Timmermans matul it-tnedija tal-Pjan ta’ Adattament tal-Bank Ewropew tal-Investiment. 

“Dan ġara f’inqas minn tliet snin, u fis-settur finanzjarju, dik hija rivoluzzjoni.” Il-Pjan Direzzjonali tal-
Bank Klimatiku tal-Bank Ewropew tal-Investiment huwa pjan ta’ ħames snin li jagħti dettalji dwar kif 
se nwettqu l-impenji tagħna fir-rigward tas-sostenibbiltà klimatika u ambjentali. Il-pubblikazzjoni 
tal-Pjan Direzzjonali fl-2020 kienet pass importanti. L-enfasi issa hija fuq l-implimentazzjoni u 
l-iżvilupp tal-firxa ta’ approċċi ġodda previsti fih.

Din is-sena, il-ħidma tagħna fir-rigward tal-Pjan Direzzjonali ffokat fuq:

•  It-tnedija tal-Pjan ta’ Adattament tal-BEI, li jappoġġa l-objettivi tal-Istrateġija ta’ Adattament 
tal-Unjoni Ewropea ġewwa u barra l-UE. Aħna wegħidna li nżidu s-sehem tal-appoġġ għall-
adattament għal 15 % tal-finanzjament ġenerali tal-bank għall-azzjoni klimatika sal-2025. Dan 
jirrappreżenta żieda ta’ kważi tliet darbiet meta mqabbel mal-finanzjament tal-adattament matul 
l-aħħar ħames snin. L-oqsma fil-mira jvarjaw mir-riskju ta’ għargħar u l-ġestjoni kostali, 
il-protezzjoni tal-bliet u l-infrastruttura reżiljenti għar-riċerka u l-iżvilupp fl-innovazzjoni għall-
adattament. Il-klijenti tal-UE se jkollhom aċċess għal pjattaforma ta’ servizz konsultattiv biex 
jappoġġaw l-ippjanar u l-investiment għall-adattament. Fir-rigward tal-klijenti barra mill-Unjoni 
Ewropea, l-appoġġ tagħna se jiffoka fuq l-aktar postijiet vulnerabbli, b’mod partikolari fil-pajjiżi 
l-anqas żviluppati u fi stati gżejjer żgħar li qed jiżviluppaw.

•  It-tnedija tal- qafas tal-Allinjament ta’ Pariġi għall-Kontropartijiet, li jagħmel lill-Grupp tal-
BEI l-ewwel bank multilaterali li jqis mhux biss l-impatt klimatiku tal-proġetti li jiffinanzja, iżda 
wkoll l-attività usa’ tal-mutwatarji. Il-qafas se jiżgura li l-proġetti ffinanzjati mill-BEI jkunu allinjati 
mal-Ftehim ta’ Pariġi, u li l-kontroparti tkun qed tieħu passi lejn id-dekarbonizzazzjoni tal-attività 
tan-negozju u t-tisħiħ tar-reżiljenza għat-tibdil fil-klima. Skont l-inizjattiva l-ġdida, se noffru 
appoġġ tekniku lil mutwatarji korporattivi u intermedjarji finanzjarji b’emissjonijiet ogħla biex 
ngħinuhom jilħqu l-għanijiet tal-Ftehim ta’ Pariġi.

•  L-adozzjoni tal-proposta komprensiva tal-Grupp tal-BEI b’appoġġ għall-Mekkaniżmu 
għal Tranżizzjoni Ġusta, li turi kif is-self tagħna, l-istrumenti finanzjarji tagħna, kif ukoll 
l-assistenza teknika u s-servizzi ta’ konsulenza tagħna jistgħu jappoġġaw lir-reġjuni u lin-nies li 
jinsabu l-aktar lura. Fl-Unjoni Ewropea, il-Grupp tal-BEI se jappoġġa l-pilastri kollha tal-
Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta. Barra mill-Unjoni Ewropea, aħna se nappoġġaw 
it-tranżizzjoni ġusta fil-kuntest ta’ mandat ta’ żvilupp usa’.

IL-PJAN DIREZZJONALI TAL-BANK KLIMATIKU: BANK KLIMATIKU VERU
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Għamilna wkoll progress sostanzjali dwar dan li ġej: 

•   Reviżjoni tal-Qafas tas-Sostenibbiltà Ambjentali u Soċjali tal-Grupp tal-BEI biex tiġi 
żgurata integrazzjoni aktar b’saħħitha u sistematika tal-azzjonijiet ambjentali, klimatiċi u soċjali 
fil-politiki u l-istandards tagħna, inkluż il-monitoraġġ u r-rapportar dwar l-impatt u l-eżiti tal-
iżvilupp. Saret konsultazzjoni pubblika fl-2021 u l-qafas il-ġdid huwa mistenni li jkun operattiv 
fl-ewwel trimestru tal-2022.

•  Reviżjoni tal-Politika dwar is-Self għat-Trasport li tiddefinixxi mill-ġdid il-prijoritajiet għall-
appoġġ tal-BEI fi ħdan il-qafas tal-Pjan Direzzjonali tal-Bank Klimatiku u t-tisħiħ tal-impatt tal-
investiment futur tiegħu fit-trasport. Saret konsultazzjoni pubblika bejn Lulju u Ottubru 2021. 
Il-politika l-ġdida hija mistennija li tiġi approvata fl-ewwel trimestru tal-2022.

“ Il-BEI huwa bank klimatiku ta’ vera. ”

Il-Viċi President Ambroise Faycolle dwar kif il-Pjan Direzzjonali tal-Bank Klimatiku 
jikkontribwixxi għal irkupru ekoloġiku mill-COVID-19 u jsostni l-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew1:49

https://www.youtube.com/watch?v=FUaV1RsdYi0
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SILICON VALLEY FUQ L-ISAR

Fond Bavarjan ta’ kapital ta’ riskju jappoġġa lill-kumpaniji li qed jikbru bħall-
OroraTech, li għandha l-għan li tnaqqas it-tisħin globali billi tgħin biex jiġu 
evitati n-nirien mhux ikkontrollati

T homas Grübler kellu 26 sena meta hu u sħabu bnew kaxxa satellita għall-proġett ta’ riċerka 
tagħhom fl-Università Teknika ta’ Munich u rrealizzaw li kellha futur lil hinn mill-akkademja. Huma 

pprevedew kumpanija li tibgħat dawn l-istrumenti li huma d-daqs ta’ kaxxa taż-żraben fl-ispazju biex 
twettaq monitoraġġ termiku tad-dinja kollha, biex tipproteġi kontra l-impatt tan-nirien mhux 

ikkontrollati kkawżati mit-tisħin globali. Għalhekk huma waqqfu 
OroraTech. “Ħafna kumpaniji u investituri jaħsbu li jkollok profitti aktar 
baxxi meta tagħmel xi ħaġa tajba biex tiġġieled it-tibdil fil-klima,” jgħid 
Grübler, li issa għandu 30 sena u huwa l-kap eżekuttiv ta’ OroraTech. “Dan 
mhuwiex minnu. Tista’ tibni kumpanija biex tagħmel aktar profitt meta 
tagħmel xi ħaġa ta’ ġid għad-dinja, minflok xi ħaġa ħażina.”

Teknoloġiji innovattivi bħal dawk ta’ OroraTech huma kruċjali 
biex jintlaħqu l-miri klimatiċi stabbiliti mill-korpi internazzjonali 
u biex jgħinu lill-komunitajiet jadattaw għall-effetti tat-tibdil fil-
klima. Iżda huwa diffiċli għall-kumpaniji ġodda tat-teknoloġija biex 

jirnexxilhom jiġbru l-fondi meħtieġa biex ilestu r-riċerka tagħhom u jespandu n-negozji tagħhom — 
l-'hekk imsejjaħ stadju ta’ tkabbir taċ-ċiklu tal-ħajja ta’ kumpanija. B’xorti tajba għal OroraTech, il-fergħa 
tal-kapital ta’ riskju tal-Istat tal-Bavarja, Bayern Kapital, stabbiliet fond ta’ EUR 165 miljun biex tinvesti 
f’kumpaniji li qed jikbru. “Aħna nittamaw li jinħolqu kumpaniji Bavarjani kbar li jistgħu saħansitra jsiru 
kumpaniji Ġermaniżi jew Ewropej kbar li joffru ħafna impjiegi u li jħallu impatt fuq il-PDG,” tgħid Monika 
Seger, li tmexxi Wachstumsfonds Bayern 2 f’Bayern Kapital.

Il-kapital ta’ investiment ta’ Bayern Kapital jiġi mill-Istat tal-Bavarja u, fil-każ ta’ Wachstumsfonds Bayern 2, 
ukoll mill-Bank Ewropew tal-Investiment. Il-kumpaniji li qed jikbru tipikament jirrikorru għall-kapital ta’ 
riskju, li huwa disponibbli b’mod aktar liberu fl-Istati Uniti u fiċ-Ċina milli fl-Ewropa. Dan ifixkel it-tkabbir 
tagħhom jew jirriżulta fl-akkwist tagħhom minn kumpaniji akbar minn barra l-Ewropa. Din hija r-raġuni 
għaliex il-bank tal-UE investa EUR 50 miljun f’Wachstumsfonds Bayern 2 f’Marzu. “Dan it-tip ta’ investiment 
jagħti spinta lill-ispirtu intraprenditorjali li huwa essenzjali għal ekonomija b’saħħitha u li, fil-Ġermanja, 
għadu lura,” jgħid Michael Raschke, li jmexxi l-unità ta’ investiment tal-BEI għall-banek Ġermaniżi.

Satelliti daqs kaxxa taż-żraben u fond ta’ kapital ta’ riskju tal-Bavarja

OroraTech tuża d-data pubblika minn satelliti tan-NASA u tal-Aġenzija Spazjali Ewropea fis-software 
proprjetarju tagħha. Iżda, f’Jannar 2022, se tvara l-ewwel waħda mill-Cubesats tagħha stess. Fuq medda 
ta’ ħames sa għaxar snin, OroraTech għandha l-għan li jkollha network ta’ 100 sa 200 satellita li jkunu 
kapaċi jieħdu stampa sħiħa tal-wiċċ tad-dinja kull nofs siegħa. Is-satelliti se jkejlu t-temperatura tal-
wiċċ tad-dinja b’riżoluzzjoni għolja ħafna. B’ħafna nirien mhux ikkontrollati kkawżati mit-
tisħin globali, dan għandu implikazzjonijiet ambjentali importanti. “Il-kumpanija tagħna hija 
importanti ħafna għalina. Iżda qed naħdmu fuq xi ħaġa li hija importanti ħafna għal kulħadd,” jgħid 
is-CEO Grübler. “Biex nieħdu ħsieb il-pjaneta tagħna.”

“ Tista’ tibni kumpanija 
biex tagħmel aktar 
profitt meta tagħmel xi 
ħaġa ta’ ġid għad-dinja, 
minflok xi ħaġa ħażina. ”

SATELLITI ĠERMANIŻI: SILICON VALLEY FUQ L-ISAR
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SPAZJU GĦAL KULĦADD

Il-kumpanija Bulgara tat-teknoloġija tan-nanosatelliti EnduroSat tgħin biex 
jitnaqqas il-kost tal-aċċess għal sensuri u tagħmir ibbażati fl-ispazju għax-
xjenzati u n-negozji

I l-vjaġġ ta’ EnduroSat mid-Dinja għall-ispazju beda f’kamra ta’ fuq il-bejt ta’ 25 m2 f’Sofija fl-2015. 
Raycho Raychev, li issa huwa l-fundatur u s-CEO fl-età ta’ 38 sena, għaqqad tim ta’ erba’ inġiniera 

brillanti u żgħażagħ biex jagħmlu l-ispazju aktar aċċessibbli għax-xjenzati u għall-imprendituri 
madwar id-dinja. “Aħna nemmnu li l-aċċess universali għall-ispazju jista’ jtejjeb b’mod fundamentali 
l-ħajja fid-dinja,” jgħid Raychev.

EnduroSat qed tiftaħ opportunitajiet fir-riċerka spazjali għan-negozji u x-xjenzati permezz tan-
NanoSats tagħha li huma flessibbli u b’diversi applikazzjonijiet, li jistgħu jiġu programmati mill-ġdid 
għal kull missjoni. Is-software tal-kumpanija jippermetti li s-satelliti żgħar tagħha jwettqu diversi 
missjonijiet mingħajr il-ħtieġa ta’ adattament tal-hardware. “Satellita tipika hija mfassla għal sensur 
partikolari wieħed biss,” jispjega Raychev. “Aħna biddilna din ix-xejra billi bnejna pjattaforma tas-
satelliti li kapaċi ġġorr sensuri u elettronika differenti mingħajr il-ħtieġa li jinbidel il-hardware għal 
kull payload.” L-approċċ tal-kumpanija għandu wkoll benefiċċji għall-ambjent spazjali, 
għaliex ifisser li huma meħtieġa inqas satelliti u inqas varaturi għal kwalunkwe għadd 
partikolari ta’ applikazzjonijiet. Dan jiffranka l-emissjonijiet tas-CO2 mill-varar u jirriżulta 
f’inqas skart spazjali fl-orbita.

Sfidi ta’ finanzjament

Iżda l-pandemija tal-COVID-19 kienet żmien ta’ sfida. Hekk kif kellha tħabbat wiċċha ma’ dewmien 
fil-varar tar-rokits, in-nuqqas ta’ komponenti u l-problemi loġistiċi tat-trasport tal-inġiniera u 
l-komponenti, il-kumpanija rrikorriet għand il-Bank Ewropew tal-Investiment għall-finanzjament. 
B’appoġġ mill-Fond Ewropew ta’ Garanzija, il-Bank ipprovda ftehim ta’ finanzjament tad-dejn ta’ 
riskju sa EUR 10 miljun għal EnduroSat. “Din hija kumpanija innovattiva u żgħira li taħdem fis-settur 
spazjali strateġiku u li ntlaqtet mill-pandemija,” jgħid Luis Cervera Lozano, uffiċjal tal-investiment 
tal-BEI.

Il-prijoritajiet spazjali tal-UE

L-industriji spazjali huma prijorità strateġika għall-Unjoni Ewropea. Is-settur, li xi darba kien 
iddominat minn entitajiet appoġġati mill-Istat, għaddej minn bidla konsiderevoli hekk kif l-avvanzi 
teknoloġiċi jippermettu lil kumpaniji privati ġodda jidħlu fis-suq. Skont l-Aġenzija Spazjali Ewropea, 
kull euro investit fis-settur spazjali jagħti redditu medju ta’ sitt euro għall-ekonomija, u b’hekk 
is-settur huwa essenzjali għat-tkabbir, għall-kompetittività u għall-impjiegi fis-settur tat-teknoloġija 
avvanzata. Barra minn hekk, it-teknoloġija spazjali fl-orbita u l-applikazzjonijiet fid-dinja għandhom 
il-potenzjal li jipprovdu vantaġġi kompetittivi f’għadd kbir ta’ industriji inklużi dawk marittimi, tal-
avjazzjoni, tal-agrikoltura, tal-ġestjoni tar-riżorsi naturali, tal-assigurazzjoni, tan-negozjar finanzjarju 
u tal-loġistika.

“Huwa tajjeb immens li l-BEI huwa interessat fis-settur spazjali,” jgħid Raychev, “peress li dan huwa 
qasam li se jkollu rwol akbar kull sena.”

SATELLITI BULGARI: SPAZJU GĦAL KULĦADD
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SOLUZZJONIJIET 
KLIMATIĊI SUBATOMIĊI
Faċilità tas-sors tan-newtroni fl-Iżvezja taħdem biex twassal ir-riċerka 
Ewropea dwar il-materjali u l-innovazzjoni ekoloġika għall-ogħla livelli

F il-periferija meraviljuża ta’ Lund, qed tinbena l-European Spallation Source (ESS), wieħed mill-
akbar proġetti ta’ infrastruttura tar-riċerka fl-Ewropa. L-ESS, li hija l-proprjetà ta’ 13-il pajjiż 

Ewropew, se tospita l-aktar sors potenti ta’ newtroni tad-dinja. Billi tilqa’ riċerkaturi mid-dinja kollha, 
il-faċilità għandha l-għan li twitti t-triq għal skoperti xjentifiċi pijunieri u li twieġeb l-akbar 
mistoqsijiet tal-umanità — billi taħdem fiċ-ċokon, se tkun qed teżamina l-materjali fuq livell 
nanoskala bl-użu ta’ partikoli subatomiċi. “Hemm ħafna oqsma vitali għalina lkoll li l-ESS se 
taffettwa,” tgħid Pia Kinhult, il-kap tar-relazzjonijiet tal-Istat ospitanti. “Aħna parti mill-katina li 
tfittex li timbotta l-innovazzjoni fl-Ewropa u li ssib soluzzjonijiet għat-tibdil fil-klima u sfidi 
soċjetali oħrajn.”

Iżda l-bini ta’ faċilità ta’ 700 metru (id-daqs ta’ 13-il grawnd tal-futbol) mgħammra b’15-il laboratorju 
ta’ strumenti u ta’ appoġġ tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku, kif ukoll aċċeleratur tal-protoni b’tul ta’ 
600 metru, huwa investiment enormi. Il-Bank Ewropew tal-Investiment qed jappoġġa lill-ESS 
b’faċilità ta’ kreditu biex jiżgura li l-Ewropa tibqa’ fuq quddiem nett fir-riċerka xjentifika 
internazzjonali.

Esperimenti aktar rapidi u aktar intelliġenti tan-newtroni

Tħallix id-daqs mikroskopiku tagħhom jingannak, in-newtroni huma għodod potenti biex nagħmlu 
sens mid-dinja ta’ madwarna. Dawn il-partikoli li jinsabu fin-nukleu ta’ atoma għandhom benefiċċji 
sinifikanti fuq teknoloġiji oħrajn għall-istudju ta’ kull tip ta’ materja u materjali. “In-newtroni huma 
veloċi, intelliġenti, u “ħelwin”, peress li ma jeqirdux il-kampjuni bħal, pereżempju, ir-raġġi X,” tgħid 
Kinhult. “Dawn jippermettu l-istudju ta’ kampjuni fraġli, bħall-proteini u ċ-ċelloli ħajjin, kif ukoll 
id-detezzjoni tal-idroġenu, li għandu rwol kruċjali fi kważi l-proċessi bijoloġiċi kollha.”

Appoġġ Ewropew għall-innovazzjoni fl-Iżvezja

L-ispallazzjoni hija l-proċess tal-produzzjoni tar-raġġi tan-newtroni billi jintlaqat bersall tat-
tungstenu bi protoni aċċellerati għal kważi l-veloċità tad-dawl. Billi josservaw in-newtroni rilaxxati 
li jgħaddu mill-materjali, ir-riċerkaturi jistgħu jifhmu kif l-atomi u l-molekuli fil-kampjuni jinteraġixxu 
u jġibu ruħhom, li min-naħa tagħhom jgħinu biex jittejbu u jinħolqu materjali ġodda.

Fl-1932, James Chadwick wera l-eżistenza tan-newtroni mill-konvenjenza ta’ laboratorju 
relattivament żgħir fl-Ingilterra. Madankollu, l-esperimenti li jużaw in-newtroni llum jeħtieġu 
faċilitajiet akbar u strumenti aktar sofistikati. L-ESS hija proġett enormi li ħa ħafna snin biex 
jingħaqad, bil-kostruzzjoni ċivili mistennija li tintemm f’Diċembru 2021. “Storikament, il-kostruzzjoni 
ta’ faċilitajiet bħal dawn ma kinitx faċli,” tgħid Kinhult. “Aħna rrealizzajna fi stadju bikri li se jkollna 
bżonn niżguraw likwidità kemm għall-kostruzzjoni kif ukoll biex nappoġġaw il-kapaċitajiet 
operazzjonali tagħna, li se jkomplu fis-snin li ġejjin.”

RIĊERKA ŻVEDIŻA: SOLUZZJONIJIET KLIMATIĊI SUBATOMIĊI
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Il-finanzjament ta’ EUR 50 miljun tal-Bank Ewropew tal-Investiment għall-ESS huwa appoġġat minn 
InnovFin - Finanzjament tal-UE għall-Innovaturi, inizjattiva mnedija mill-Grupp tal-BEI 
f ’kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea taħt Orizzont 2020, il-programm ta’ riċerka u 
innovazzjoni tal-UE. Il-faċilità ta’ kreditu hija t-tielet pagament mill-2016, għal total ta’ 
EUR 200 miljun. “InnovFin jipprovdi finanzjament b’appoġġ għal proġetti ta’ riċerka u 
innovazzjoni, bħall-infrastruttura tar-riċerka,” jgħid Aristomenis Pofantis, inġinier 
ewlieni għall-industriji sostenibbli u diġitali fi ħdan il-Bank Ewropew tal-Investiment. 
“B’din il-linja ta’ kreditu, il-BEI ried jiżgura li dan il-proġett ferm ambizzjuż ikun jista’ 
jitlesta mingħajr dewmien li jiswa għali, minkejja d-diffikultajiet kontinwi kkawżati mill-
pandemija tal-COVID-19.”

Riċerka u innovazzjoni aktar ekoloġiċi fl-Ewropa

L-Ewropa minn dejjem kienet fuq quddiem nett fir-riċerka dwar in-newtroni, iżda l-ESS hija ħafna 
aktar minn sors ta’ newtroni biss. Ladarba titlesta, l-infrastruttura tar-riċerka se ssawwar mill-ġdid 
il-mod kif nipperċepixxu r-riċerka fl-Ewropa u fil-bqija tad-dinja. Kull sena, il-faċilità se tilqa’ sa 
3 000 riċerkatur li jżuru mill-universitajiet, mill-istituti u mill-kumpaniji madwar id-dinja li se jwettqu 
madwar 800 esperiment. “Il-kollaborazzjoni tinsab fil-qalba tal-ESS,” tgħid Kinhiult. “Se jkollna firxa 
wiesgħa ta’ strumenti li r-riċerkaturi jistgħu jużaw biex iwettqu esperimenti u jiksbu d-data ta’ 
riċerka ta’ kwalità ogħla meħtieġa biex jinstabu soluzzjonijiet għal problemi moderni.”

Il-faċilità ta’ riċerka għandha dimensjoni ekoloġika, li tippermetti possibbiltajiet uniċi ta’ riċerka fi 
ħdan is-sostenibbiltà u l-klima, kif ukoll it-tisħin ta’ eluf ta’ djar u proprjetajiet oħra f’żoni tal-madwar 
bl-enerġija żejda tagħha. “Illum, kollox huwa bbażat fuq id-data tar-riċerka, inkluża l-ġlieda kontra 
t-tibdil fil-klima,” tgħid Kinhult. “Bl-esperimenti fil-faċilità tagħna, aħna se nikkontribwixxu għall-
iżvilupp ta’ materjali innovattivi u aktar sostenibbli u soluzzjonijiet tal-enerġija u tat-trasport 
aktar ekoloġiċi.”

“ Tħallix id-daqs mikroskopiku tagħhom jingannak, in-newtroni 
huma għodod potenti biex nagħmlu sens mid-dinja ta’ madwarna. ”
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LURA FIL-MODA

L-impjant tar-riċiklaġġ tat-tessuti ta’ Renewcell se jqatta’ ħwejjeġ qodma u 
jittrasformahom fi ħjut ġodda. Il-kumpanija Żvediża għandha l-għan li tuża 
t-teknoloġija tagħha, li hija protetta bi privattiva, biex tagħmel l-industrija 
tal-moda aktar sostenibbli

D an kollu beda b’sempliċi libsa safra maħluqa minn jeans blu qodma u mormija. Kienet l-ewwel 
biċċa ħwejjeġ magħmula kompletament minn ħwejjeġ riċiklati seba’ snin ilu minn Renewcell, 

li dak iż-żmien kienet kumpanija ġdida. “Il-libsa biddlet kollox”, tgħid Tahani Kaldéus, il-kap tar-
riċerka u l-iżvilupp fi ħdan Renewcell. “Din biddlet l-ekwazzjoni tal-konsum fl-industrija tal-moda.”

Meta l-kumpanija tar-riċiklaġġ tat-tessuti minn Stokkolma introduċiet il-libsa safra tagħha lill-
industrija tal-moda fi sfilata f’Ġunju 2014, hija rċeviet ħafna tifħir, peress li l-libsa ma tidhirx differenti 
minn waħda mixtrija mill-ifjen ħanut. Id-differenza, madankollu, hija t-teknoloġija. Renewcell hija 
waħda mill-ewwel kumpaniji fuq skala industrijali li taqleb il-ħwejjeġ qodma f’tessuti ġodda bl-użu 
ta’ proċess ta’ riċiklaġġ kimiku li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent. Il-kumpanija trid turi lid-dinja li 
l-ilbies riċiklat jaħdem. Hija tuża teknoloġija protetta bi privattiva biex tqatta’ u żżarrat 
il-ħwejjeġ f’polpa li mbagħad tiġi pproċessata f’fibra u tinbidel f’ħajta. “Il-ħwejjeġ 
magħmula minn materjali riċiklati ilhom jeżistu għal xi żmien,” jgħid Harald Cavalli-Björkman, il-kap 
uffiċjal tal-kummerċjalizzazzjoni fi ħdan Renewcell. “Tista’ ssib ħafna ħwejjeġ riċiklati magħmula 
mill-poliester minn fliexken riċiklati. Aħna l-pijunieri fir-riċiklaġġ tat-tessuti għat-tessuti. Aħna nużaw 
ħwejjeġ qodma biex nipproduċu oħrajn ġodda bl-istess kwalità.”

Inżommu l-ħwejjeġ barra mill-landfill

Il-Bank Ewropew tal-Investiment iffirma self sa SEK 311-il miljun, jew madwar EUR 30 miljun, ma’ 
Renewcell f’Ġunju. Is-self, li rċieva garanzija mill-Kummissjoni Ewropea, se jgħin biex jinbena l-ewwel 
impjant kummerċjali ta’ riċiklaġġ tal-ħwejjeġ fuq skala sħiħa. L-impjant se jkun jinsab f’Sundsvall, 
l-Iżvezja, b’kapaċità li jipproduċi 60 000 tunnellata ta’ polpa fis-sena.

Renewcell diġà ħadmet ma’ kumpaniji tal-moda magħrufa sew biex tniedi eluf ta’ ħwejjeġ 
magħmula minn ħwejjeġ riċiklati. “Dawn il-biċċiet nbiegħu malajr u kienu jidhru u jinħassu 
eżattament bħal ħwejjeġ normali,” tgħid Kaldéus. “Aħna nagħmluha aktar faċli għall-klijenti biex 
jagħżlu l-opzjoni l-aktar ċirkolari, billi noffru ħwejjeġ sbieħ bi prezz raġonevoli.”

Il-proċess ta’ Renewcell jgħin ukoll lill-klima u lill-ambjent. Bħal manifatturi oħrajn tal-ħwejjeġ, hija 
tuża ċ-ċelluloża biex tagħmel fibri tat-tessuti. Bil-ħsad taċ-ċelluloża mill-iskart tat-tessuti, minflok 
l-estrazzjoni tagħha mill-injam, il-kumpanija tgħin biex titnaqqas id-deforestazzjoni, jiġu ppreservati 
l-ħabitats u jiġi evitat it-telf tal-bijodiversità. “L-ekonomija ċirkolari hija element ewlieni tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew,” jgħid Darragh Mac Neill, speċjalist tal-industrija ta’ grad għoli fi ħdan il-Bank 
Ewropew tal-Investiment. “B’mod partikolari, hemm tħassib dejjem akbar dwar l-iskart tat-tessuti. 
Aktar minn nofs il-ħwejjeġ kollha mormija fl-Ewropa jispiċċaw f’landfill jew jiġu inċinerati, filwaqt li 
1 % biss jiġu riċiklati. Għalhekk, qed naffaċċjaw ħtieġa pressanti biex nibdlu l-mod kif nindirizzaw 
ir-riżorsi naturali ta’ valur.”

EKONOMIJA ĊIRKOLARI ŻVEDIŻA: LURA FIL-MODA
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Il-produzzjoni ta’ tessuti naturali bħall-għażel u l-qoton tikkonsma wkoll ħafna ilma. “Il-popolazzjoni 
dinjija qed tikber u kulħadd għandu bżonn il-ħwejjeġ,” tgħid Celine Rottier, uffiċjal tas-self fi ħdan 
il-Bank Ewropew tal-Investiment li ħadmet fuq il-ftehim ma’ Renewcell. “Iżda l-industrija tal-moda 
jeħtieġ li ssir aktar sostenibbli u reżiljenti għall-futur. L-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ huma l-uniku mod 
biex issir it-tranżizzjoni għal mudell ta’ produzzjoni ċirkolari.”

Bidla fil-pass bis-saħħa tal-COVID-19

Il-kriżi tal-COVID-19 hija opportunità biex titħaffef din it-tranżizzjoni. Il-lockdowns u restrizzjonijiet 
oħrajn għal raġunijiet ta’ saħħa kkawżaw tfixkil kbir fil-katina tal-provvista tal-ħwejjeġ u aċċellerat 
il-bidla lejn id-distribuzzjoni online. Il-klijenti qed isiru dejjem aktar konxji tal-impatt ambjentali tal-
għażliet tax-xiri tagħhom u jistennew li l-kumpaniji jissodisfaw standards etiċi u ambjentali ogħla. 
Ħafna marki tal-moda qed joħorġu mill-kriżi b’enfasi akbar fuq is-sostenibbiltà.

L-innovazzjoni qed tħaffef ukoll it-tranżizzjoni lejn is-sostenibbiltà. “Hawnhekk fejn nidħlu aħna,” 
tgħid Elsa Lopez Formoso, uffiċjal oħra tas-self fi ħdan il-Bank Ewropew tal-Investiment. “Aħna 
nnaqsu d-distakk ikkawżat mill-Wied tal-Mewt tal-innovazzjoni.”

Il-wied tal-mewt huwa terminu użat mill-intraprendituri biex jiddeskrivu l-fażi diffiċli bejn ir-riċerka 
u l-iżvilupp u l-implimentazzjoni b’suċċess ta’ innovazzjoni. Il-kumpaniji spiss jirċievu għotjiet u 
diversi tipi ta’ finanzjament limitat matul l-istadji bikrija tal-iżvilupp tal-prodott. Iżda meta 
l-kumpaniji jkunu lesti li jaqilbu għal produzzjoni fuq skala sħiħa, spiss isibu li huwa diffiċli li jiġbru 
ammonti kbar ta’ flus minn investituri privati, minħabba r-riskju inerenti fit-teknoloġiji ġodda. “Huwa 
proprju hawnhekk fejn il-finanzjament u s-siġill ta’ approvazzjoni tal-Bank Ewropew tal-Investiment 
jistgħu jippermettu lis-settur privat iħossu kunfidenti biżżejjed biex jinvesti fl-espansjoni tal-
innovazzjoni ċirkolari,” jgħid Cavalli-Björkman ta’ Renewcell. “B’dan il-mod, nistgħu ninvolvu lil 
kulħadd f’futur sostenibbli.”

“ Aħna nagħmluha aktar faċli għall-klijenti biex jagħżlu l-opzjoni 
l-aktar ċirkolari, billi noffru ħwejjeġ sbieħ bi prezz raġonevoli. ”

Ara kif Renewcell qed tagħmel l-industrija tal-moda aktar ekoloġika1:44

https://www.youtube.com/watch?v=Lc3r5CmWguo
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TNAQQIS FL-EMISSJONIJIET, 
TNAQQIS FIR-RATI
Sabiex jiġi skoraġġut it-tniġġis, self ta’ finanzjament għall-klima joffri lil 
Enel rata ta’ imgħax aktar baxxa — jekk tnaqqas aktar l-emissjonijiet 
tas-CO2

K if jista’ bank iħeġġeġ lill-kumpaniji jnaqqsu l-emissjonijiet? Din hija idea li qed insegwu: li r-rata 
tal-imgħax tas-self tkun marbuta ma’ emissjonijiet aktar baxxi. Użajna dan il-metodu għall-

ewwel darba f’Lulju meta ffirmajna self ta’ EUR 300 miljun lill-kumpanija enormi tal-enerġija Taljana 
Enel, l-ewwel nofs ta’ ftehim ta’ EUR 600 miljun. It-termini jippremjaw lill-kumpanija jekk tnaqqas 

l-emissjonijiet tagħha tas-CO2 għal livell speċifikat — u jgħollu r-rati 
tal-imgħax jekk ma tagħmilx dan. It-termini jippremjaw lill-
kumpanija jekk tnaqqas l-emissjonijiet tagħha tas-CO2 għal livell 
speċifikat — u jgħollu r-rati tal-imgħax jekk ma tagħmilx dan. 
“Strutturi bħal dawn jintroduċu inċentiv għad-dekarbonizzazzjoni,” 
jgħid Giulio Horvath, uffiċjal tas-self tal-BEI li ħadem fuq il-ftehim. 
“Hija xi ħaġa li ridna nagħmlu u li nittamaw li tiġi rreplikata ma’ 
klijenti oħra fi swieq oħra.”

Enel, l-akbar kumpanija fid-dinja li topera fis-settur privat tal-enerġija rinnovabbli, hija pijuniera fil-
finanzjament ibbażat fuq il-miri. Fl-2019, ħarġet bond ta’ $1.5 biljun b’termini ta’ ħlas marbuta ma’ mira 
għall-enerġija rinnovabbli, l-ewwel bond ta’ dak it-tip fis-suq. Minn dak iż-żmien, il-kumpanija żviluppat 
strateġija biex torbot l-attivitajiet ta’ finanzjament tagħha mal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU.

Vantaġġ wieħed li l-finanzjament jintrabat ma’ miri speċifiċi, aktar milli ma’ proġetti 
individwali, huwa li dan jgħin biex jiġi żgurat impenn akbar mill-kumpanija kollha. “Jekk 
tiffinanzja fuq bażi ta’ proġett, ma tistax tkun ċert 100 % li l-partijiet differenti kollha ta’ negozju qed 
jaħdmu lejn l-istess għan,” jgħid Alessandro Canta, il-kap tal-finanzi u l-assigurazzjoni ta’ Enel. “Iżda jekk 
tibdel il-loġika u tiffinanzja l-istrateġija, allura tista’ tkun aktar ċert li kumpanija tkun impenjata biex 
tilħaq l-għan tagħha.”

L-ammont ta’ imgħax li Enel se tħallas għas-self mill-BEI se jiddependi fuq il-kapaċità tagħha li tnaqqas 
l-ammont medju ta’ emissjonijiet ta’ CO2 mormija mill-impjanti tal-enerġija kollha tagħha għal mhux 
aktar minn 148 g għal kull kWh sa tmiem l-2023. It-tnaqqis se jiġi vverifikat b’mod indipendenti. Is-self 
tal-BEI se jiffinanzja proġetti biex jissaħħu r-reżiljenza u s-sofistikazzjoni tan-networks tal-elettriku 
fl-Italja, u b’hekk jgħin biex jiġi akkomodat aktar elettriku rinnovabbli u biex nilqgħu għat-temperaturi 
medji ogħla u l-mewġiet tas-sħana aktar frekwenti mistennija bħala riżultat tat-tibdil fil-klima. Il-biċċa 
l-kbira tal-proġetti se jitwettqu f’partijiet aktar foqra tal-Italja, b’mod partikolari fil-parti t’isfel, fejn 
l-infrastruttura hija eqdem.

Biex tilħaq il-mira tagħha tas-CO2, Enel qed tippjana wkoll li tressaq ’il quddiem id-data tal-għeluq ta’ xi 
impjanti tal-enerġija li jaħdmu bil-faħam u għandha pjan ta’ tliet snin biex tinstalla 20 GW ta’ proġetti 
tal-elettriku rinnovabbli f’madwar aktar minn 30 pajjiż fejn topera. L-istrumenti finanzjarji marbuta mal-
miri ta’ sostenibbiltà kienu jammontaw għal kważi terz tad-dejn tal-grupp is-sena li għaddiet u 
l-kumpanija tittama li dan is-sehem jiżdied għal kważi 50 % sal-2023 u li jitla’ sa 70 % sal-2030. “Meta xi 
persuni jisimgħu il-kelma “sostenibbiltà” huma jaħsbu f’termini ta’ solidarjetà, iżda s-sostenibbiltà għal 
kumpanija hija ta’ valur,” jgħid Canta minn Enel. “Il-kumpaniji sostenibbli huma inqas riskjużi u ta’ valur 
akbar fuq perjodu fit-tul.”

“ Il-kumpaniji sostenibbli 
huma inqas riskjużi u ta’ 
valur akbar fuq perjodu 
fit-tul. ”

ENERĠIJA TALJANA: TNAQQIS FL-EMISSJONIJIET, TNAQQIS FIR-RATI
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Grupp ibbażat f’Dublin jipprevedi li l-internet tal-oġġetti jista’ jgħin biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet mit-tisħin domestiku

L -aħjar mod biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra huwa li l-ewwel nett jiġi evitat l-użu 
tal-enerġija. Glen Dimplex għandu l-għan li joħloq sistemi intelliġenti u effiċjenti fl-enerġija li 

jaħdmu fuq elettriku nadif, aktar milli żejt jew gass. “Aħna naraw l-isfida tad-dekarbonizzazzjoni 
bħala opportunità u obbligu għalina li nwettqu bidla dejjiema,” jgħid il-Kap Eżekuttiv Fergal Leamy. 
Glen Dimplex, li l-firxa tagħha madwar l-Ewropa kollha ta’ marki tat-tisħin u tal-ventilazzjoni tinkludi 
Nobo, Noirot u Xpelair, qed tirriċerka modi kif tagħmilhom aktar effiċjenti permezz ta’ apparat 
intelliġenti li jaqbad mal-internet tal-oġġetti.

Id-diġitalizzazzjoni biex tmexxi l-effiċjenza enerġetika

Fl-Unjoni Ewropea, il-maġġoranza tat-tisħin residenzjali huwa bbażat fuq il-fjuwils fossili. Il-bidla 
għall-elettriku tnaqqas awtomatikament l-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju; il-konnettività 
mtejba flimkien ma’ kontrolli elettroniċi intelliġenti fi ħdan, pereżempju, dar waħda, imbagħad 
tnaqqas l-ammont ta’ elettriku li jintuża. Dan jista’ jwassal għal titjib fl-effiċjenza enerġetika ta’ aktar 
minn 15 %, skont Aris Pofantis, inġinier ewlieni għall-industriji sostenibbli u diġitali fi ħdan il-Bank 
Ewropew tal-Investiment. Fl-2021, il-bank tal-UE ta self lil Glen Dimplex biex jgħin fil-finanzjament 
tar-riċerka u l-iżvilupp tal-kumpanija. “Xi drabi t-terminu diġitalizzazzjoni jintuża b’mod wiesa’ wisq,” 
jgħid Pofantis. “Iżda Glen Dimplex qiegħda tabilħaqq tinkorpora soluzzjonijiet konnessi u intelliġenti 
għall-prodotti u s-sistemi tagħha. Il-benefiċċji huma importanti.”

L-innovazzjoni tal-internet tal-oġġetti ta’ Glen Dimplex ipprovdiet benefiċċji ġodda lill-klijenti li issa 
jistgħu jikkontrollaw l-apparat tat-tisħin tagħhom mill-bogħod permezz ta’ applikazzjoni, li jfisser li 
jistgħu jixegħlu l-ħiter tagħhom eżatt fil-ħin għal meta jaslu d-dar mix-xogħol, u qatt ma jkollhom 
bżonn isaħħnu dar vojta bla bżonn. L-apparat huwa aktar intelliġenti u jista’ jopera b’mod aktar 
effiċjenti bis-saħħa ta’ funzjonalitajiet bħas-sensuri tat-temperatura tal-kamra, it-tbassir tat-temp u 
l-identifikazzjoni ta’ tieqa miftuħa.

Glen Dimplex kienet involuta wkoll fi provi u fi sħubijiet kummerċjali bikrin ma’ kumpaniji tal-
utilitajiet u fornituri ta’ pjattaformi għall-ġestjoni tal-enerġija li fihom l-internet tal-oġġetti ntuża 
għall-ġestjoni ta’ apparat tat-tisħin individwali f’diversi djar biex jiġu sfruttati aktar il-flessibbiltà u 
l-effiċjenza fl-enerġija mingħajr ma tiġi kompromessa l-kumdità tal-konsumatur. Meta dan isir fuq 
skala kbira, potenzjalment jista’ jkollu impatt kbir fuq l-emissjonijiet. “It-teknoloġija llum teżisti u 
hija robusta,” tgħid Rowena McCappin, direttriċi tal-affarijiet esterni tal-grupp. “Il-kwistjoni 
hija li jinbnew offerti li huma skalabbli u li jippermettulna nwasslu benefiċċji tanġibbli 
lill-konsumaturi.”

Il-finanzjament tal-Bank jappoġġa r-riċerka tal-kumpanija fi Franza, fl-Irlanda, fil-Ġermanja u fin-
Netherlands. Matul il-pandemija, Glen Dimplex żammet il-laboratorji u t-timijiet tar-riċerka tagħha 
għaddejjin jaħdmu. Dan, jgħid is-CEO Leamy, ipoġġiha f’pożizzjoni b’saħħitha biex tikkontribwixxi 
għas-soluzzjonijiet meħtieġa biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima. “Madwar l-Unjoni Ewropea, 
il-pjanijiet ta’ rkupru tal-COVID-19 huma intrinsikament marbuta mat-tkabbir ekoloġiku,” huwa 
jgħid, “u t-tranżizzjoni ġusta lejn dinja aktar sostenibbli.”

INTERNET TAL-OĠĠETTI IRLANDIŻ: SĦANA EKOLOĠIKA
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“ L-Eġittu għandu pjanijiet 
kbar biex itejjeb it-trasport u 
jagħmlu aktar sostenibbli. ”

MONUMENTI ANTIKI, 
METRO MODERNA 
Il-proġetti Eġizzjani tat-trasport ekoloġiku jittrasformaw l-ivvjaġġar fi 
tnejn mill-akbar bliet tal-Afrika. Dan huwa kif l-Eġittu qed jippjana li 
jagħmel il-bliet il-kbar tiegħu sostenibbli

N oura Saad taħdem bħala librara f’Giża, qrib l-Isfinġe famuż u l-Piramida l-Kbira. Għal ħafna 
snin, hija kienet tuża l-karozza jew ix-xarabank biex tasal għax-xogħol, filwaqt li tissielet ma’ 

konġestjonijiet tat-traffiku u dewmien. Illum, il-vjaġġ tagħha huwa differenti. Matul l-aħħar sena, 
hija bdiet tuża estensjoni ġdida tal-linja tal-metro li hija parti minn proġett kbir tat-trasport tal-
Eġittu li jimmodernizza u jespandi l-metro li, f’xi postijiet, jinsab fi stat ħażin. “Niffranka aktar minn 
siegħa meta nieħu l-metro għax-xogħol,” tgħid Saad. “Dan jgħin biex naħrab mill-konġestjoni tat-
trasport fil-Kajr u nevita l-użu ta’ xarabanks jew taxis.”

Il-proġett tal-metro u programm relatat biex il-ferroviji jinqalbu f’linji tal-metro jew tat-tramm 
jippermettu lin-nies isibu impjiegi aħjar f’postijiet ġodda u jgħinuhom jilħqu kulleġġi aħjar 
faċilment. It-tibdil fit-trasport huwa tajjeb ukoll għall-klima, minħabba li huwa alternattiva għall-
karozzi tal-linja u x-xarabanks. Il-Kajr huwa waħda mill-aktar bliet b’konġestjoni fid-dinja, fejn 
it-tniġġis tal-arja spiss ikun ogħla mir-rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa.

L-aktar mod rapidu ġewwa u barra mill-belt

L-Eġittu għandu pjanijiet kbar biex itejjeb it-trasport u jagħmlu aktar sostenibbli. F’Mejju, il-Bank 
Ewropew tal-Investiment u l-Eġittu ffirmaw it-tieni porzjon ta’ self ta’ EUR 1.1 biljun għall-
finanzjament ta’ proġetti tal-metro u tat-tramm f’Lixandra u fil-Kajr, l-akbar żewġ bliet 

Eġizzjani. Dawn iż-żoni metropolitani żdiedu b’mod rapidu 
matul dawn l-aħħar għexieren ta’ snin, filwaqt li n-network tat-
trasport ma rnexxilux ilaħħaq mad-domanda ġdida. Proġett 
ieħor kbir tat-trasport li mistenni jibda dalwaqt huwa l-ħidma 
biex tittejjeb il-linja ferrovjarja Tanta-El Mansoura-Damietta. Dan 
se jaġġorna 119-il km ta’ linji tal-ferrovija tul il-konnessjoni 
importanti li tgħaqqad lil Tanta, belt madwar 100 km ‘il fuq mill-
Kajr, ma’ Damietta, port ewlieni fil-Mediterran. 

Il-Bank Ewropew tal-Investiment ilu jislef il-flus lill-Eġittu għat-tliet linji attwali tal-metro fil-Kajr, sa 
mill-bidu tas-snin disgħin. Il-bank tal-UE investa aktar minn EUR 2 biljun matul l-aħħar tmien snin 
biex jgħin lill-Eġittu jtejjeb it-trasport sabiex in-nies ikunu jistgħu jiċċaqalqu minn post għall-ieħor 
b’inqas ħsara lill-ambjent.

Aktar ħin fuq ix-xogħol u mal-familja

Il-Metro tal-Kajr iġġorr bosta miljuni ta’ persuni kuljum fuq tliet linji f’belt li għandha popolazzjoni 
ta’ aktar minn 20 miljun. Il-linji li nbnew fis-snin 80 għandhom bżonn qawwi ta’ riabilitazzjoni. Dan 
il-metro, li kien ferm progressiv għal żmienu fl-Afrika, kien wieħed mill-ewwel li jkopri belt sħiħa fil-
kontinent. Dan għadu l-akbar metro fl-Afrika u fil-Lvant Nofsani. Iżda l-manutenzjoni 
u l-aġġornamenti waqgħu lura. “Il-finanzjament mill-Bank se jżid il-produttività u jtejjeb il-ħajjiet 

TRASPORT EĠIZZJAN: MONUMENTI ANTIKI, METRO MODERNA
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fil-belt, minħabba li n-nies se jqattgħu inqas ħin fit-traffiku u aktar ħin fuq ix-xogħol u mal-familja,” 
jgħid Boris Stein von Kamienski, uffiċjal tas-self fi ħdan il-Bank Ewropew tal-Investiment. Is-self iżid 
ukoll il-kwalità tal-linji tal-ferroviji fil-pajjiż u jinkoraġġixxi trasport ekoloġiku u sostenibbli.

Sforz biex jinstabu sħab globali

Il-finanzjament ġdid huwa kruċjali għar-rinnovazzjonijiet meħtieġa. “Il-kooperazzjoni bejn l-Eġittu 
u l-Unjoni Ewropea hija importanti ħafna biex tgħinna niżviluppaw u navvanzaw ix-xogħol tal-
kostruzzjoni u naġġornaw is-sistemi ta’ sinjalar tal-linji tal-metro,” jgħid Essam Waly, il-kap tal-
Awtorità Nazzjonali għall-Mini fl-Eġittu. “Is-sħubija ta’ finanzjament tgħinna nnaqqsu l-ħin tal-
ivvjaġġar, tnaqqas il-konġestjoni tat-traffiku u tnaqqas l-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju 
b’ħafna miljuni ta’ tunnellati.”

KIF GĦANDHA TIĠI INDIRIZZATA L-KLIMA

Kulħadd jaf li t-tibdil fil-klima huwa sfida kbira u fit-tul. L-assistenza teknika tas-Servizzi ta’ Konsulenza tal-
BEI għall-azzjoni klimatika tgħin lill-istituzzjonijiet madwar id-dinja biex jifhmu l-prospetti futuri u kif 
għandhom iwieġbu. Dawn huma wħud mill-programmi li jinsabu għaddejjin barra mill-Unjoni Ewropea.

Minn ġol-portali ekoloġiċi

Il-Faċilità ta’ Appoġġ għall-Azzjoni Klimatika tiżviluppa appoġġ għall-finanzjament klimatiku għall-banek 
u l-istituzzjonijiet finanzjarji barra mill-Unjoni Ewropea. “L-azzjoni klimatika hija qasam li qed jiżviluppa 
b’pass mgħaġġel ħafna,” jgħid Michael Steidl, konsulent ta’ grad għoli mal-BEI. “Il-banek f’pajjiżi bħall-
Georgia, fil-Viċinat tan-Nofsinhar, il-Balkani tal-Punent u l-Afrika sub-Saħarjana jeħtieġu għajnuna fir-
rigward tat-trasferiment tal-għarfien u l-aħjar prattika, sabiex jifhmu aħjar ir-riskji u l-opportunitajiet 
finanzjarji li ġġib magħha l-azzjoni klimatika.” Dawn l-inizjattivi għandhom l-għan li jiżviluppaw portali 
ekoloġiċi li jqanqlu t-tkabbir ekoloġiku u jsaħħu l-preżenza tal-UE f’dawn il-pajjiżi.

Hemm ukoll il-ħtieġa ta’ strateġiji relatati mal-impatt tar-riskji klimatiċi u l-opportunitajiet fuq l-ippjanar 
kummerċjali u finanzjarju tal-banek u tal-istituzzjonijiet finanzjarji. Bdejna din il-ħidma mal-Bank tal-
Georgia, bis-saħħa ta’ programm ta’ assistenza teknika ffinanzjat taħt il-Fond Fiduċjarju għall-Assistenza 
Teknika tas-Sħubijiet tal-Lvant tagħna. Se nkunu nistgħu nestendu dan l-appoġġ lill-banek f’aktar pajjiżi, 
minħabba kontribuzzjoni riċenti ta’ EUR 20 miljun mill-Ministeru Ġermaniż għall-Ambjent, 
il-Konservazzjoni tan-Natura u s-Sikurezza Nukleari għall-Fond tagħna tal-Inizjattiva Internazzjonali dwar 
il-Klima.

L-inklużjoni finanzjarja tal-pajjiżi tal-Viċinat tal-Afrika, tal-Karibew, tal-Paċifiku u 
tan-Nofsinhar

Bħala konsegwenza tal-lockdowns minħabba l-pandemija, ħafna istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament 
waqqfu l-iżborżi tas-self u kellhom jagħtu moratorji lill-klijenti li ma setgħux iħallsu lura s-self tagħhom. 
Il-Bank Ewropew tal-Investiment u l-gvern tal-Lussemburgu rrealizzaw li l-istituzzjonijiet ta’ 
mikrofinanzjament u s-settur tal-mikrofinanzjament b’mod ġenerali jkunu jeħtieġu appoġġ matul dan 
iż-żmien ta’ sfida. Huwa għalhekk li poġġejna l-appoġġ għall-kriżi tal-COVID-19 fil-qalba tal-ħidma tal-Fond 
għall-Inklużjoni Finanzjarja tagħna. Il-fond huwa programm ta’ għoti ta’ assistenza teknika li joffri lill-fornituri 
ta’ servizzi ta’ mikrofinanzjament u lil partijiet ikkonċernati oħrajn tas-settur finanzjarju inklużiv fl-Afrika, fil-
Karibew u fil-Paċifiku, u fil-Viċinat tan-Nofsinhar iċ-ċans li japplikaw għal għotjiet biex itejbu l-kapaċità 
tagħhom f’firxa ta’ oqsma ewlenin. Aħna konna qed ngħinu lill-applikanti jindirizzaw l-impatt tal-COVID-19 
jew biex jaċċelleraw il-proċess ta’ diġitalizzazzjoni tagħhom biex jgħinuhom jegħlbu l-kriżi b’mod aħjar.
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“ Għal żmien twil, l-innovazzjoni rivoluzzjonarja kienet titqies li hija possibbli biss fir-reġjuni li 
huma żviluppati ekonomikament. Illum qed naraw bidla fundamentali f’din il-perċezzjoni. Aktar 
ma nappoġġaw l-inġenwità u l-kapaċità tan-nies li joħolqu u jinnovaw, aktar l-Unjoni tagħna 
tilħaq il-kapaċità tagħha li tipproduċi valur miżjud. Fir-reġjuni ta’ koeżjoni, aħna appoġġajna 
innovazzjoni rivoluzzjonarja minn timijiet żgħażagħ, diversi u ta’ talent li qed jimbuttaw il-konfini 
tax-xjenza u tan-negozju. ”
Hristo Stoykov, Kap tal-Finanzjament għat-Tkabbir u d-Dejn ta’ Riskju, BEI

“ L-inklużività tfisser li npoġġu lin-nies fil-qalba ta’ dak kollu li nagħmlu. Il-punt tat-tluq tagħna 
huwa li nistaqsu lilna nfusna kif nistgħu niddefendu bl-aħjar mod id-drittijiet tal-bniedem 
permezz tal-proġetti tagħna, ninkludu u nilħqu lil dawk li huma anqas kapaċi jaċċessaw 
l-opportunitajiet, u nibnu komunitajiet b’saħħithom u reżiljenti li huma aktar ippreparati biex 
jifilħu għal sfidi globali, bħat-tibdil fil-klima. ”
Yasmine Pagni, kap tal-unità tal-politika soċjali, BEI
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L-investimenti ta’ koeżjoni tagħna jgħinu biex jiġu 
rrimedjati l-iżbilanċi bejn il-pajjiżi u r-reġjuni fl-Unjoni 
Ewropea. Minħabba li ninvestu fi proġetti sostenibbli, 
dawn jikkontribwixxu wkoll għal tranżizzjoni ġusta lejn 
il-miri klimatiċi tagħna.

Barra mill-Unjoni Ewropea, aħna nappoġġaw kull tip ta’ 
settur sostenibbli madwar id-dinja.

DINJA INKLUŻIVA
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Il-kummerċ elettroniku kiber matul il-pandemija, u stabbilixxa kumpanija 
Pollakka tar-robotika b’suċċess li jista’ jrawwem ċentru tal-innovazzjoni 
f’Varsavja

K acper Nowicki ħadem f’California matul l-boom tad-dot-com u kien ma’ Google meta ssieħbet 
għall-ewwel darba fir-rivoluzzjoni tat-tagħlim awtomatiku. Iżda fl-2016 huwa qara dokument ta’ 

riċerka dwar l-użu ta’ networks newrali profondi biex jiġu kkontrollati r-robots u ddeċieda li 
l-applikazzjonijiet fid-dinja reali ta’ dan l-aspett tal-intelliġenza artifiċjali jistgħu jkunu l-iskoperta l-kbira 
li jmiss fit-teknoloġija. Flimkien ma’ Marek Cygan, li kien rebaħ kompetizzjonijiet tat-tagħlim algoritmiku 
u awtomatiku, u Tristan d’Orgeval, eżekuttiv b’esperjenza dwar negozji ġodda, huwa stabbilixxa 
Nomagic, kumpanija tar-robotika f’Varsavja.

Il-bini ta’ software tal-AI u l-integrazzjoni tiegħu ma’ robots industrijali mhumiex irħas. “Trid investiment 
sinifikanti fir-riċerka u l-iżvilupp biex tkun tista’ tiżviluppa prodott li jkun effiċjenti u affidabbli biżżejjed 
biex jissodisfa r-rekwiżiti ta’ maħżen operazzjonali,” jgħid d’Orgeval, l-uffiċjal operattiv ewlieni 
ta’ Nomagic.

Iżda n-negozji ġodda jbatu minn nuqqas ta’ opzjonijiet ta’ finanzjament għall-investiment fit-
tkabbir — diffikultajiet li żdiedu bil-pandemija. “Malajr irrealizzajna li neħtieġu l-għajnuna,” jgħid 
Nowicki. “Il-BEI seta’ jappoġġa r-riċerka u l-iżvilupp meħtieġa biex jinbena prodott innovattiv 
fl-Ewropa. Din hija żieda importanti mal-kapital privat investit f’Nomagic.” F’Novembru, Nomagic 
saret l-ewwel proġett ta’ dejn ta’ riskju tal-Bank Ewropew tal-Investiment fil-Polonja taħt 
il-Fond Ewropew ta’ Garanzija.

Il-Fond għandu l-għan li juża sa EUR 25 biljun f’garanziji pprovduti billi jikkontribwixxi għall-Istati 
Membri tal-UE biex jixpruna sa EUR 200 biljun f’finanzjament. Dan “jippermetti lill-Bank iżid il-kapaċità 
tiegħu ta’ teħid ta’ riskji u jislef lill-kumpaniji milquta mill-COVID-19,” jgħid Philippe Hoett, uffiċjal tal-
investiment tal-BEI, dwar il-ftehim ma’ Nomagic.

Ir-robotika Pollakka se tissostitwixxi l-ġbir uman

Il-biċċa l-kbira tax-xogħol tal-idejn mill-bniedem f’imħażen moderni jinvolvu l-ġbir — il-ġbir ta’ prodotti 
minn kaxxa waħda u t-tqegħid tagħhom f’kaxxa oħra. Dan ikollu jsir mill-bnedmin, minħabba li l-biċċa 
l-kbira tar-robots moderni ma għandhomx il-kapaċità li jidentifikaw oġġetti f’kontenitur meta jkun 
hemm mijiet ta’ eluf ta’ oġġetti potenzjalment differenti. Nomagic tindirizza din il-kwistjoni billi 
tipprovdi software bbażat fuq l-AI għal driegħi robotiċi standard li jippermettu lil dawn ir-robots 
jimmaniġġjaw firxa wiesgħa ta’ prodotti.

In-networks newrali profondi jiddistingwu s-software ta’ Nomagic. Ir-robots ta’ Nomagic jistgħu jiġbru, 
jispezzjonaw, janalizzaw u jqiegħdu l-prodotti, biex b’hekk jirriproduċu xogħol ripetittiv u tedjanti li 
tradizzjonalment isir mill-operaturi tal-maħżen. “Aħna nikkombinaw in-networks newrali proprjetarji 
tagħna għal azzjonijiet awtonomi, il-pjattaforma tagħna tar-robotika cloud għall-monitoraġġ u 
l-kontroll mill-bogħod, u l-hardware tagħna, li huwa adattat għal sett kbir ta’ prodotti u azzjonijiet,” 
jgħid Cygan, li huwa l-uffiċjal ewlieni tat-teknoloġija ta’ Nomagic. “Din it-taħlita tagħti lill-proġett 
impatt qawwi.”

ROBOTS POLLAKKI: IL-ĠBIR FIL-POLONJA



45

DINJA INKLUŻIVA

DINJA INKLUŻIVA

Il-kummerċ elettroniku u l-pandemija

Il-pandemija enfasizzat il-ħtieġa għal aktar innovazzjoni u diġitalizzazzjoni fl-Ewropa b’mod ġenerali — 
u ġabet tkabbir ġdid fis-suq stess li fih topera Nomagic. “Il-pandemija żiedet l-interess tal-konsumaturi 
fil-kummerċ elettroniku u l-potenzjal tas-suq huwa enormi,” jgħid Fouad Bitar, konsulent tal-industrija 
ta’ grad għoli fi ħdan il-BEI. “Din hija opportunità kbira għall-kumpaniji tal-awtomatizzazzjoni tal-
imħażen bħal Nomagic.”

Nomagic ukoll tara din l-opportunità. “Malajr wara l-bidu tal-pandemija, in-nies qalbu għall-kummerċ 
elettroniku, iżda sar ferm aktar ikkumplikat biex in-nies ikunu jistgħu jaħdmu fl-imħażen b’mod sikur,” 
jgħid d’Orgeval ta’ Nomagic. “Għalhekk, il-kumpaniji ħadu interess fil-prodott tagħna.”

Il-proġett huwa pijunier għat-teknoloġija Ewropea. “Aħna drajna nġibu t-teknoloġija mill-Istati Uniti u 
minn pajjiżi oħra barra mill-Unjoni Ewropea,” jgħid Nowicki. “Dak li qed nagħmlu huwa li nibnu prodott 
li ma jeżistix u li se jkun ta’ benefiċċju l-ewwel fl-Ewropa.”

Bis-self li ħadet mill-fond ta’ garanzija, Nomagic tista’ tiffoka fuq ir-riċerka u l-iżvilupp u tespandi 
l-proġett tagħha. “Mal-BEI, nistgħu nkomplu niffinanzjaw ir-riċerka tagħna u nibnu din it-teknoloġija 
innovattiva fl-Ewropa,” jgħid Nowicki.

Hemm ukoll potenzjal reġjonali. Nomagic tista’ tixpruna l-impjiegi, ir-riċerka speċjalizzata ħafna u 
x-xogħlijiet ta’ żvilupp, kif ukoll il-koeżjoni diġitali fil-Polonja. Nomagic diġà tisponsorja laboratorju ta’ 
tagħlim mir-robots fl-Università ta’ Varsavja u l-uffiċjal ewlieni tat-teknoloġija Cygan jappoġġa 
l-kurrikulu tar-robotika fil-programm tal-Master. “Il-preżenza tal-kumpanija se tgħin lil Varsavja u lill-
Polonja jippromwovu l-kredenzjali tagħhom bħala ċentru Ewropew għall-kumpaniji tat-teknoloġija,” 
tgħid Iwona Biernat, uffiċjal tal-investiment tal-BEI, “u biex jiġu attirati investituri ġodda lejn 
l-Ewropa Ċentrali.”

“ Il-pandemija żiedet l-interess tal-konsumatur fil-kummerċ 
elettroniku u l-potenzjal tas-suq huwa enormi. ”
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Żewġ proġetti Pollakki tal-fibra qed jimmiraw li joħolqu trasformazzjoni 
diġitali f’żoni anqas popolati, biex jagħtu spinta lill-ekonomija reġjonali u 
effett ambjentali pożittiv

I x-xmajjar b’ilma nadif tazza u l-bliet pittoreski tal-Polonja ċentrali u tal-Grigal huma 
destinazzjonijiet tal-ivvjaġġar favoriti. Iżda l-boskijiet fondi, il-widien imserrpin u l-lagi jfixklu 

l-aċċess għal servizzi tal-internet robusti. Din hija problema fi żmien meta t-telexogħol qed isir 
dejjem aktar importanti u servizzi diġitali vitali oħrajn jeħtieġu veloċitajiet għoljin ta’ konnessjoni. 
Xi kumpaniji Pollakki qed jaħdmu biex jikkoreġu dan in-nuqqas ta’ konnettività permezz ta’ 
networks ġodda tal-fibra fiż-żoni rurali. “Aħna qed nivvintaw prodott uniku li ma kienx jeżisti fis-suq 
Pollakk,” jgħid Jacek Wiśniewski, li l-kumpanija tiegħu Nexera qed iġġib konnessjonijiet diġitali 
veloċi f’postijiet fejn ħadd qabel ma kien azzarda.

Kumpanija Pollakka oħra, Światłowód Inwestycje (S.I.), ukoll qed tħejji żoni anqas popolati tal-
Polonja għal futur diġitali. Sal-2025, iż-żewġ kumpaniji se jużaw l'hekk imsejħa networks ta’ aċċess 
mill-fibra għad-dar għal aktar minn 3.1 miljun indirizz (2.4 miljun għal S.I. u 0.7 miljun għal Nexera), 
inklużi l-unitajiet domestiċi, in-negozji u l-iskejjel. “Aħna għandna l-għan li nikkontribwixxu aktar 

għad-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija Pollakka u ngħinu biex jiġi 
indirizzat id-distakk diġitali eżistenti,” tgħid Magdalena Russyan, 
l-eżekuttiv ewlieni ta’ S.I. .

Iżda l-bini ta’ network tal-fibra jiswa ħafna flus. Dan jeħtieġ li kull dar 
titwaħħal ma’ linja fiżika tal-fibra. Il-Bank Ewropew tal-Investiment 

qed jappoġġa liż-żewġ kumpaniji b’żewġ selfiet separati li għandhom l-għan li jagħtu 
spinta lill-firxa ta’ teknoloġija li hija importanti għall-futur tal-Ewropa f’reġjuni fejn huwa 
riskjuż li jsir investiment.

Konnessjonijiet rurali rapidi u ekoloġiċi

It-teknoloġija tal-fibra għad-dar (FTTH) tgħaqqad il-fibra ottika direttament ma’ binjiet individwali, 
bħal residenzi u uffiċċji. Dan iżid b’mod drammatiku l-veloċitajiet tal-konnessjoni u l-kwalità tal-
konnettività disponibbli għall-utenti, meta mqabbla ma’ modem tipiku tal-kejbil jew ma’ 
konnessjonijiet ta’ abbonati diġitali. Is-sinjal tiegħu ma jitnaqqasx minħabba ostakli fiżiċi komuni 
fiż-żoni rurali, bħal għoljiet jew msaġar folti. Il-fibra toffri veloċità tal-broadband b’veloċità sa 
100 darba ogħla minn teknoloġiji aktar antiki.

Il-fibra hija wkoll soluzzjoni tal-internet aktar ekoloġika. It-teknoloġija FTTH tgħin lill-klijenti jnaqqsu 
l-konsum tal-enerġija u l-impronta tal-karbonju tagħhom. “Din hija madwar ħames darbiet aktar 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija għal kull gigabyte mit-teknoloġiji aktar antiki bbażati fuq ir-ram,” tgħid 
Monika Tenerowicz, li taħdem ma’ Orange Polska, waħda mill-koproprjetarji ta’ S.I. . In-networks 
jistgħu jiġu aġġornati wkoll mingħajr ma jkollhom jissostitwixxu l-fibra u l-ispejjeż tal-manutenzjoni 
tagħhom huma minimi, minħabba li l-kejbils tal-fibra ottika ma jiddegradawx. “Il-fibra hija reżistenti 
għall-futur,” tgħid Tenerowicz.

“ Il-fibra hija reżistenti 
għall-futur. ”

FIBRA POLLAKKA: AZZARDA LI TAQBAD
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“ Il-fibra tattira lin-nies biex jivvjaġġaw lejn iż-żoni 
rurali u jagħmlu telexogħol minn hemm. ”

Appoġġ Ewropew għal proġetti Pollakki tal-fibra

Madankollu, l-installazzjoni ta’ networks tal-fibra fuq skala kbira teħtieġ investiment enormi. Filwaqt 
li joperaw f’żoni rurali, fejn hemm inqas klijenti għal kull mil, il-kumpaniji ma jistgħux jifirxu l-ispejjeż 
tan-network tagħhom fuq miljuni ta’ klijenti. “Teħtieġ investiment kapitali biex testendi l-impronta 
tiegħek u biex tqabbad lill-utenti finali,” jgħid Wiśniewski minn Nexera.

Il-finanzjament ta’ EUR 76 miljun tal-Bank Ewropew tal-Investiment għal Nexera huwa appoġġat 
mill-Fond Ewropew għall-investimenti Strateġiċi, garanzija mill-baġit tal-UE li “tippermetti lill-BEI 
iżid l-appoġġ tiegħu għal proġetti riskjużi li jmorru lil hinn mill-kapaċità tipika ta’ riskju proprju tal-
BEI,” jgħid Pawel Lewandowski, uffiċjal tas-self tal-Bank Ewropew tal-Investiment għall-Polonja. 
Is-self tal-bank tal-UE se jgħin lil Nexera tqabbad madwar 530 000 unità domestika u 1 400 skola 
sal-2023.

Il-Bank Ewropew tal-Investiment ipprovda wkoll self ta’ EUR 130 miljun lil S.I. f ’Awwissu. 
Bil-finanzjament tal-BEI, il-kumpanija se tkun tista’ tilħaq l-għan ambizzjuż tagħha ta’ 2.4 miljun 
unità domestika u toffri internet aktar mgħaġġel fi bliet akbar, kif ukoll fi bliet żgħar.

Id-diġitalizzazzjoni u l-koeżjoni permezz ta’ proġetti Pollakki tal-fibra

Il-Polonja hija fost l-inqas pajjiżi avvanzati fl-Ewropa mill-aspett diġitali. Dan għandu 
implikazzjonijiet serji għan-nies li jgħixu f’żoni rurali. Dawn ma jistgħux, pereżempju, jibbenefikaw 
mill-faċilitajiet tat-telesaħħa u mill-għażliet tat-telexogħol. Hija wkoll problema għat-tfal u 
l-istudenti, li għandhom aċċess limitat għat-tagħlim online. “Il-pandemija tal-COVID-19 żiedet 
id-domanda għall-internet b’veloċità għolja ġewwa u barra l-bliet,” tgħid Russyan, il-Kap Eżekuttiv 
ta’ S.I. . “Ħassejna li tkun l-aħjar għażla għalina biex inkabbru l-impronta tal-fibra tagħna.”

Iż-żewġ proġetti għandhom potenzjal reġjonali enormi. Dawn jistgħu jipprovdu għall-ħtiġijiet 
dejjem akbar ta’ trasferiment tad-data taż-żoni rurali għad-divertiment, l-edukazzjoni, 
il-komunikazzjoni, u skopijiet professjonali. “Il-fibra se jkollha impatt pożittiv fuq il-kura tas-saħħa u 
l-edukazzjoni taċ-ċittadini ta’ dawn ir-reġjuni,” jgħid Anders Bohlin, speċjalista ta’ grad għoli f’dan 
is-settur fi ħdan il-Bank Ewropew tal-Investiment. “Dan se jwassal għal bidla diġitali reġjonali.”

Il-proġetti għandhom il-potenzjal li jagħtu spinta lill-iżvilupp ekonomiku reġjonali, u jikkontribwixxu 
għall-missjoni ta’ koeżjoni tal-Bank Ewropew tal-Investiment, li hija maħsuba biex tnaqqas 
id-disparitajiet bejn ir-reġjuni tal-UE. “Il-fibra tattira lin-nies biex jivvjaġġaw lejn iż-żoni rurali u 
jagħmlu t-telexogħol minn hemm,” jgħid Bohlin. “Dan jippermetti wkoll liċ-ċittadini jaċċessaw 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg, taħriġ dwar impjiegi, u jibdew intrapriżi ġodda mmirati lejn 
il-komunitajiet lokali fiż-żoni lokali. Dan se jagħmel iż-żoni rurali aktar attraenti u kompetittivi.”
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KIF IR-RUMANIJA TIMXI FUQ 
IL-BINARJI
Il-finanzjament tal-infrastruttura Rumena jieħu spinta minn programm 
konsultattiv imfassal biex jgħin sabiex isir l-aħjar użu mill-fondi tal-UE

I r-Rumanija hija t-tmien l-akbar pajjiż fl-Unjoni Ewropea, iżda n-network tal-awtostrada tagħha ta’ 
900 km huwa wieħed mill-iqsar u l-veloċità medja fuq il-ferroviji tagħha hija biss ta’ 15 km/s għall-

ferroviji tal-merkanzija u ta’ 40 km/s għall-ferroviji tal-passiġġieri. Ir-Rumanija jirnexxilha tibni biss 
ftit aktar minn 45 km ta’ awtostrada ġdida fis-sena u xi ferroviji qed jimxu aktar bil-mod milli kienu 
100 sena ilu.

Dan għaliex l-awtoritajiet pubbliċi tar-Rumanija jbatu biex jimmaniġġjaw il-kumplessità tal-ippjanar u 
tal-implimentazzjoni ta’ proġetti infrastrutturali kbar bil-finanzjament sinifikanti tal-UE disponibbli. 
B’EUR 17-il biljun mill-Unjoni Ewropea bbaġitjati għall-infrastruttura tat-trasport sal-2027, l-isfida hija 
biex jitħaddmu l-flus.

Dan huwa fejn jidħlu Alexis Gressier u t-tim tiegħu tal-Bank Ewropew tal-Investiment. Alexis u t-tim 
tiegħu ta’ seba’ membri, li ilhom stazzjonati fuq il-post f’Bucharest fil-Ministeru tal-Investiment u 
l-Proġetti Ewropej sa mill-2014, jaħdmu flimkien mal-awtoritajiet Rumeni bħala parti mill-Ftehim tas-
Servizz ta’ Appoġġ Konsultattiv għall-Proġetti tal-Bank Ewropew tal-Investiment biex iħejju, jevalwaw 
u jimplimentaw proġetti sabiex jilħqu l-istandards eżiġenti tal-Unjoni Ewropea. “Inħobbu ngħidu li aħna 
nagħtu spinta lill-proġetti ffinanzjati mill-UE bl-appoġġ tagħna,” huwa jgħid.

Għajnuna konsultattiva għall-infrastruttura Rumena

Il-ħidma hija varjata iżda tkopri prinċipalment proġetti kbar fis-setturi tat-trasport, tal-iskart, tal-ilma u 
tal-enerġija. “Aħna involuti f’diversi fażijiet taċ-ċiklu tal-proġett, mit-tħejjija meta jkun hemm kunċett li 
għandu jiġi ċċarat, għall-ippjanar u għas-sejħiet għall-offerti, kif ukoll għall-ġestjoni tal-kuntratti u 
l-implimentazzjoni tal-proġetti,” jispjega Gressier.

It-tim kellu wkoll rwol importanti biex tingħata għajnuna lill-awtoritajiet sabiex jindirizzaw modifiki fil-
kuntratti u pretensjonijiet għal spejjeż li jaqbżu l-baġit mill-kuntratturi, ikkawżati minn nuqqas ta’ 
ħaddiema fis-settur tal-kostruzzjoni. Billi analizzaw snin ta’ pretensjonijiet, kif ukoll volum kbir ta’ 
dokumenti ta’ sostenn li jinkludu korrispondenza kuntrattwali, rapporti tekniċi u finanzjarji, programmi 
ta’ żmien dettaljati, reġistrazzjonijiet tal-kostruzzjoni u eluf ta’ fatturi, l-esperti tal-BEI għenu lill-
awtoritajiet Rumeni jbaxxu l-pretensjonijiet finanzjarji tal-kuntratturi b’medja ta’ 39 %.

Valur miżjud għar-Rumanija

Bħala barranin, l-esperti tal-Bank kellhom bżonn xi żmien biex jirbħu l-fiduċja u l-aċċettazzjoni tal-
kontropartijiet Rumeni tagħhom, iżda s-suċċess tat-tim kisbilhom ħafna tifħir. “Forsi l-akbar valur 
miżjud li ġab il-BEI huwa li seta’ jipprovdi timijiet bi sfondi differenti li għandhom esperjenza 
mal-operaturi u mal-awtoritajiet tat-trasport,” jgħid Stefan Roseanu, il-president tal-
Awtorità ta’ Riforma Ferrovjarja tar-Rumanija. “Dan għenna biex inwettqu studji ta’ fattibbiltà 
tajbin ħafna u tipi oħra ta’ dokumenti. L-istudju ta’ fattibbiltà li għenna biex inħejju issa jintuża bħala 
eżempju ta’ referenza għall-Ministeru tat-Trasport u għall-Ministeru tal-Fondi Ewropej biex jaħsbu dwar 
investimenti ġodda u ulterjuri fil-vetturi ferrovjarji.”

TRASPORT RUMEN: KIF IR-RUMANIJA TIMXI FUQ IL-BINARJI
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L-Awtorità ta’ Riforma Ferrovjarja kienet impressjonata wkoll mill-għarfien espert tekniku tat-tim. “Uħud 
mill-investimenti li qed naħdmu fuqhom jinvolvu riformi, kif ukoll teknoloġiji u kunċetti tas-suq ġodda,” 
jgħid Roseanu. “Mingħajr l-għajnuna tal-BEI, l-esperti tagħna kien ikollhom iqattgħu ħafna ħin 
jitgħallmu u jinkorporaw dawn l-ideat ġodda fil-ħidma tagħhom. Dan kien iddewwem ħafna l-proċess.”

Kollha abbord għal Dresden

Wieħed mill-akbar proġetti li l-grupp tal-BEI ħadem fuqu fl-2021 huwa l-modernizzazzjoni ta’ medda ta’ 
144 km ta’ linji ferrovjarji li hija parti minn kuritur tat-trasport tal-UE li għaddej minn Ateni sa Dresden, u 
jgħaddi minn Sofija, Budapest, Vjenna, Praga u Nuremberg. B’valur ta’ aktar minn EUR 2 biljun, 
l-aġġornament ferrovjarju, li huwa parzjalment iffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll mill-BEI, 
huwa l-akbar proġett ta’ infrastruttura tat-trasport fir-Rumanija fi 30 sena.

Il-linji ferrovjarji aġġornati se jippermettu veloċità massima ta’ 160 km/s għall-ferroviji tal-passiġġieri u 
ta’ 120 km/s għall-merkanzija. Dan se jnaqqas il-ħinijiet tal-ivvjaġġar, inaqqas ir-riskju ta’ aċċidenti, u 
jnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2 b’madwar 1.5 miljun tunnellata tul il-ħajja tal-binarju ta’ 30 sena.

L-appoġġ ta’ Gressier u tat-tim tiegħu jinvolvi wkoll ix-xiri ta’ ferroviji ġodda li se jkunu jistgħu jaħdmu 
fuq għadd ta’ networks ferrovjarji nazzjonali differenti. L-awtoritajiet Rumeni ma kinux xtraw vetturi 
ferrovjarji ġodda f’20 sena u ma kellhom l-ebda esperjenza ta’ xiri ta’ ferroviji li joperaw fuq sistemi 
differenti. “Aħna konna nieqsa minn dan it-tip ta’ esperjenza u għarfien espert analitiku,” jgħid Roseanu 
mill-Awtorità ta’ Riforma Ferrovjarja, “iżda l-BEI seta’ jipproduċi l-ewwel termini funzjonali tad-
dokument ta’ referenza dwar l-akkwist pubbliku u seta’ jadatta l-mudelli u l-informazzjoni għall-proċess 
tal-akkwist ta’ vetturi ferrovjarji.”

ŻVILUPP TAL-PROĠETT GĦALL-ĠESTJONI TAL-KRIŻIJIET 
TAL-COVID-19

Il-COVID-19 strapazza s-sistemi tal-kura tas-saħħa u l-likwidità tan-negozji. B’rispons għal dan, 
il-Kummissjoni Ewropea nediet żewġ pakketti mfassla biex jużaw il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment 
Ewropej biex jittaffa l-impatt tal-pandemija. L-Inizjattiva ta’ Investiment bħala Rispons għall-Coronavirus 
u l-Inizjattiva ta’ Investiment bħala Rispons għall-Coronavirus iwieġbu l-ħtiġijiet tal-aktar setturi esposti — 
il-kura tas-saħħa, l-SMEs u s-swieq tax-xogħol. Fir-Rumanija, madwar EUR 900 miljun ta’ finanzjament ta’ 
koeżjoni marru għas-sistema tal-kura tas-saħħa u għall-ekonomija matul l-ewwel sena tal-COVID-19.

Il-Ministeru tad-Difiża nazzjonali talab l-Assistenza Konġunta ta’ Appoġġ għal Proġetti fir-Reġjuni Ewropej, 
JASPERS, biex tgħin fit-tħejjija ta’ proġetti għall-finanzjament tal-UE. Il-proġetti inizjalment iffokaw fuq 
il-provvisti tal-protezzjoni medika u t-tagħmir mediku. Aktar tard, il-parir ta’ JASPERS inbidel għall-
informazzjoni meħtieġa għal applikazzjoni ta’ fondi tal-UE, kif ukoll għal suġġetti importanti għal proġetti 
ffinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. “Dan il-kompitu kien sfida kbira ħafna,” tgħid Ana 
Maria Lupascu, maniġer tal-kompiti għall-assenjazzjoni ta’ JASPERS. “Is-sitwazzjoni matul il-COVID kienet 
qed tevolvi b’rata mgħaġġla ħafna u ma konniex nafu wisq dwar il-mekkaniżmu biex tiġi miġġielda l-firxa 
ta’ din il-marda. Fl-aħħar mill-aħħar, l-assenjazzjoni ta’ JASPERS ikkontribwiet għat-titjib tat-tħejjija u 
r-rispons tal-pajjiż għall-pandemija.”
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Il-fondi ta’ investiment sostenibbli globali jappoġġaw l-enerġija nadifa, 
il-biedja sostenibbli u l-postijiet tax-xogħol ibbilanċjati mill-aspett tal-
ġeneru fl-Asja u fl-Amerika Latina

S ujay Malve jiftakar il-frustrazzjoni ta’ kull lejl meta kien jinqata’ d-dawl waqt li kien ikun qed 
jagħmel il-homework jew iħejji għall-eżamijiet bħala student universitarju fl-Indja. “Tkun qed 

tistudja tard bil-lejl għal test l-għada u f'salt wieħed jinqata’ d-dawl,” jgħid Malve, li għandu 40 sena 
u trabba f’Pune, madwar 150 km lejn ix-Xlokk ta’ Mumbai. “Mhix ħaġa sabiħa li ma jkollokx dawl, 
speċjalment qabel eżami importanti. Ħarist lejn dak li kien qed jiġri madwari bl-elettriku u bqajt 
insaqsi għaliex, iżda ma stajt nagħmel xejn. Naħseb li kien dan li wassal għall-karriera tiegħi 
tal-lum.”

Malve jmexxi Canopy Power, kumpanija f’Singapore li tispeċjalizza fl-elettrifikazzjoni tan-negozji u 
tal-komunitajiet li mhumiex konnessi mal-grilja tal-enerġija. Canopy tfassal u tibni l-mikrogrilji 
madwar l-Asja tax-Xlokk li jikkombinaw il-pannelli solari, l-enerġija eolika, il-ħżin fil-batteriji u 
l-kontrolli intelliġenti biex toffri elettriku affidabbli fi gżejjer remoti f’postijiet bħall-Filippini u 
l-Indoneżja. F’xi gżejjer, anke persuni li għandhom dħul tajjeb u li jifhmu l-impatt tat-tibdil fil-klima 
huma mġiegħla jaħdmu b’ġeneraturi tad-diżil binhar u billejl, minħabba li n-negozji tagħhom ma 
għandhom l-ebda sors ieħor tal-enerġija.

“Fix-Xlokk tal-Asja, hemm eluf ta’ gżejjer fejn in-negozji mhumiex konnessi mal-grilji tal-elettriku,” 
jgħid Malve. “Ikollhom jaħarqu d-diżil għall-elettriku, u dan huwa għali, maħmuġ u mhux affidabbli. 
M’għandekx l-iċken idea x’jiġifieri li jkollok iġġorr tankijiet kbar tad-diżil fuq dgħajjes żgħar biex 
iġġib aktar fjuwil darbtejn fil-ġimgħa. Hija biċċa wġigħ ta’ ras kbira. It-tim tiegħi jemmen li l-elettriku 
jista’ jibdel il-ħajja, u jista’ jagħti s-setgħa lin-nies. Speċjalment f’dan ir-reġjun.”

Biex jespandi n-negozju tal-kumpanija tiegħu, Sujay qed jikkunsidra investiment mill-Fond għas-Suq 
Privat Jasmine, strument ta’ finanzjament stabbilit fl-2021 biex jgħin lil kumpaniji innovattivi 
jiġġieldu t-tibdil fil-klima filwaqt li jappoġġa l-ekonomija ċirkolari u l-agrinegozji sostenibbli. 
F’Settembru, il-Bank Ewropew tal-Investiment approva investiment sa USD 30 miljun għall-fond, li 
qed jiġbor total ta’ USD 200 miljun. Dan l-investiment huwa fost għexieren ta’ fondi li l-Grupp tal-BEI 
jagħżel kull sena għal investimenti li jrawmu l-innovazzjoni soċjali u l-azzjoni klimatika madwar 
id-dinja.

Nifhmu t-tibdil fil-klima

“L-Asja tax-Xlokk teħtieġ dan l-appoġġ,” tgħid Melissa Kang, il-fundatriċi ta’ JI Capital Partners, 
id-ditta ta’ ekwità privata f’Singapore li tmexxi l-fond Jasmine. “Ir-reġjun għandu 650 miljun persuna 
u demografika żagħżugħa, li huwa tajjeb għall-iżvilupp ekonomiku fit-tul. Madankollu, it-tkabbir 
ekonomiku rapidu tiegħu żied b’mod sinifikanti l-emissjonijiet tal-karbonju. Sfortunatament, il-parks 
eoliċi u solari kbar huma ta’ użu limitat minħabba l-grilja tal-enerġija dgħajfa u frammentata.”

FONDI TA’ EKWITÀ FL-ASJA U FL-AMERIKA LATINA: AZZJONI DINJIJA, BIDLA LOKALI
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“ L-Asja tax-Xlokk għandha ħafna potenzjal. 
Iżda mhux qed isseħħ biżżejjed azzjoni klimatika malajr 

biex jiżdiedu s-sostenibbiltà u l-inklużjoni. ”

Kang u t-tim tagħha jaħdmu ma’ ħafna intraprendituri li għandhom ideat ġodda biex jgħinu lir-
reġjun inaqqas l-emissjonijiet tal-karbonju u jadatta għat-tibdil fil-klima. “L-Asja tax-Xlokk għandha 
ħafna potenzjal,”, hija tgħid. Iżda mhux qed isseħħ biżżejjed azzjoni klimatika malajr biex jiżdiedu 
s-sostenibbiltà u l-inklużjoni.”

Il-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment isib u jappoġġa fondi ta’ investiment ġodda li 
min-naħa tagħhom jgħinu lil mijiet ta’ kumpaniji żgħar madwar id-dinja f’setturi bħat-
tkabbir sostenibbli tal-kafè fl-Amażonja, djar affordabbli u effiċjenti fin-Namibja, u sajd 
sostenibbli fil-Messiku. “Aħna nħarsu lejn il-fondi ta’ investiment bħala sors tajjeb ta’ flus biex 
nattiraw aktar kapital u nimmobilizzaw aktar kapaċitajiet biex nindirizzaw il-fallimenti tas-suq b’mod 
finanzjarjament sostenibbli,” jgħid Gergely Horvath, uffiċjal ta’ investiment tal-fondi klimatiċi fi ħdan 
il-Bank Ewropew tal-Investiment.

Nisa f’karigi għoljin

Bl-għażla tal-fondi ta’ investiment it-tajbin, il-Bank Ewropew tal-Investiment jista’ wkoll jagħmel 
aktar xogħol f’oqsma fejn huwa diffiċli li jinstab finanzjament, bħat-tibdil fil-klima, il-benesseri 
soċjali u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. L-investiment fl-Asja tax-Xlokk ma’ JI Capital Partners huwa 
eżempju tajjeb. Il-fond huwa mmexxi minn mara, għandu ħafna nisa fil-maniġment ta’ grad għoli, 
u huwa ddedikat li jinvesti f ’kumpaniji li jagħmlu s-soċjetà sostenibbli u jagħtu lin-nisa 
opportunitajiet indaqs fil-forza tax-xogħol.

Il-Bank qed jappoġġa veikolu simili ta’ kapital ta’ riskju fl-Amerika Latina imsejjaħ EcoEnterprises 
Fund. Dan il-fond, li huwa mmexxi minn nisa u li rċieva USD 20 miljun mill-Bank Ewropew tal-
Investiment, jappoġġa kumpaniji li qed jikbru bbażati fuq in-natura fl-oqsma tal-agrikoltura 
sostenibbli, tas-sistemi agroforestali, tal-ekoturiżmu u f’oqsma oħrajn li jappoġġaw l-għajxien 
sostenibbli, il-konservazzjoni tal-bijodiversità u l-użu ċirkolari tar-riżorsi naturali. Il-fond ifittex ukoll 
negozji mmexxija min-nisa u jħeġġeġ lill-kumpaniji biex jimpjegaw nisa fil-livelli kollha ta’ 
maniġment. “In-nisa dejjem kienu speċi ta’ maġġoranza siekta, iżda huma l-kolla soċjali fil-
komunitajiet fl-Amerika Latina,” tgħid Julia Santander, maniġer tal-fondi li taħdem mill-Kolombja 
għal EcoEnterprises.
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M’hemm xejn itqal milli tipprovdi kontijiet bankarji lil persuni foqra u 
kumpaniji żgħar fl-aktar partijiet mbiegħda tal-akbar pajjiż tal-Afrika sub-
Saħarjana. Iżda l-uffiċjali tas-self ta’ Trust Merchant Bank jissieltu ma’ toroq 
ħżiena, rewwixti u pandemiji biex jiftħu kontijiet lil 3 miljun klijent ġdid

M huwiex faċli biex tiftaħ kont bankarju fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Huwa saħansitra 
aktar diffiċli biex tikseb self fuq termini tajbin. Miljuni ta’ persuni lanqas biss jistgħu jilħqu 

fergħa bankarja fil-Kongo. Dan in-nuqqas ta’ attività bankarja jagħmilha diffiċli li wieħed irabbi 
familja, ikollu impjieg, jibda negozju, jibgħat it-tfal l-iskola jew jixtri l-bżonnijiet. Fl-2021, il-Bank 
Ewropew tal-Investiment iffirma ftehim ta’ self ta’ EUR 20 miljun ma’ bank li ilu jipprova għal aktar 
minn ħmistax-il sena jespandi l-attività bankarja għal kull rokna tal-Kongo. Trust Merchant Bank 
jinsab f’Lubumbashi fix-Xlokk tal-Kongo u nħoloq biex joffri servizzi bankarji għall-konsumatur lil 
kulħadd, ikun xi jkun id-dħul tagħhom. Dan kiber malajr billi jopera fis-setturi finanzjarji kollha, 
inklużi s-servizzi bankarji mobbli u l-mikroself għal kumpaniji ċkejknin.

“Il-Kongo huwa wieħed mill-ifqar pajjiżi fid-dinja, u għalhekk hemm ħtieġa enormi li jiġi appoġġat 
l-iżvilupp ekonomiku,” jgħid David McEvoy, konsulent maniġerjali ma’ Trust Merchant. Il-filosofija 
tad-ditta tiegħu — li jkun bank għal kulħadd — se “jiżgura li l-Kongo joħroġ minn perjodu instabbli 
billi joffri ekonomija sigura u għajxien tajjeb għan-nies.”

It-tieni l-akbar pajjiż Afrikan, il-Kongo għandu biss 1 200 km ta’ toroq tajbin u pavimentati, madwar 
kwart tal-għadd ta’ toroq tajbin fil-pajjiż ċkejken tal-Lussemburgu. Miljuni ta’ persuni fil-Kongo ma 
għandhom l-ebda aċċess għat-trasport, għall-elettriku jew għal servizzi telefoniċi. Biex jiġu ffirmati 
kuntratti ma’ klijenti ġodda, l-uffiċjali tas-self ta’ Trust Merchant jaqsmu l-pajjiż, joffru pariri ta’ 
finanzjament u jiftħu l-kontijiet. Huma jużaw trakkijiet four-wheel-drive u xi drabi jieħdu gwardji 
armati, minħabba li jqassmu wkoll is-salarji tal-ħaddiema tal-Istat. Dan l-isforz biex jintlaħqu n-nies 
huwa wieħed siewi. Trust Merchant issa huwa rrappreżentat fil-provinċji kollha, f’ħafna żoni rurali u 
bliet, b’għexieren ta’ fergħat. Il-kapital inizjali tiegħu ta’ USD 1.5 miljun fl-2004 kiber għal aktar minn 
USD 100 miljun f’ekwità llum. Għandu 2.7 miljun kont bankarju, u żied 400 000 kont matul 
il-pandemija. Meta beda l-bank, kien hemm biss madwar 40 000 kont bankarju fil-pajjiż.

Is-self tal-Bank Ewropew tal-Investiment se jippermetti lil Trust Merchant Bank jagħti bosta eluf ta’ 
selfiet ta’ madwar USD 4 000 sa USD 5 000 kull wieħed lil negozji żgħar matul il-pandemija. Dawn 
il-kumpaniji se jiksbu self b’rata tal-imgħax ġusta, aktar milli b’imgħax ta’ 30 % sa 40 % fix-xahar li 
jħallsu lil sellief informali fil-Kongo. Dawn in-negozji, jgħid McEvoy, “huma ta’ għajnuna kbira għall-
għajxien tal-komunitajiet fejn jgħixu n-nies.”

ATTIVITAJIET BANKARJI FIL-KONGO: TEST TAL-ISTRESS REALI
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EKWITÀ PRIVATA 2.0

L-ekwità privata ħarbet mill-Eġittu wara r-rivoluzzjoni tal-2011. Issa 
ġenerazzjoni ġdida ta’ ditti tal-investiment qed tgħin lil kumpaniji 
promettenti jespandu u jipprofessjonalizzaw

A hmed El Guindy kien jaħdem ma’ wieħed mill-akbar konglomerati fl-Eġittu u fil-Lvant Nofsani 
wara li ggradwa. Huwa tela’ fil-grad biex sar maniġer ġenerali ta’ sussidjarja, iżda kellu pjanijiet 

akbar. “Dejjem kelli l-ħolma li naħdem xi mkien fejn jista’ jkolli sehem bħala sieħeb u azzjonist,” 
huwa jgħid. Fl-2015, huwa lemaħ l-opportunità tiegħu. L-aħwa li wirtu l-kontroll ta’ kumpanija tal-
familja, AluNile, xtaqu jagħmlu xi ħaġa differenti. “Kont nemmen li nista’ nkabbar din il-kumpanija, 
iżda kelli bżonn sieħeb finanzjarju b’saħħtu, u preferibbilment wieħed b’esperjenza fil-ġestjoni u 
t-tkabbir ta’ kumpanija industrijali.”

Kien f’dan il-punt li ltaqa’ ma’ Ezdehar, ditta Eġizzjana tal-ekwità privata 
appoġġata mill-Bank Ewropew tal-Investiment. “Meta ħriġt bil-pjan, iltqajt 
ma’ seba’ jew tmien investituri differenti, iżda ma’ Ezdehar ħassejtni 
differenti,” jgħid El Guindy, li huwa issa l-kap eżekuttiv ta’ AluNile. 
“Ikklikkjajna mal-ewwel u ħassejt li konna qed nifhmu lil xulxin.”

Ezdehar kienet l-ewwel waħda minn ġenerazzjoni ġdida ta’ ditti tal-ekwità privata indipendenti li 
ħarġu fl-Eġittu wara r-rivoluzzjoni tal-2011, li prattikament kważi qerdet għal kollox l-industrija tal-
ekwità privata lokali. Il-kumpanija, li ġiet stabbilita fl-2014, riedet li jkollha impatt pożittiv fuq 
l-ambjent tan-negozju lokali u li tikkontribwixxi għall-istabbiliment mill-ġdid tal-ekwità privata fir-
reġjun. “L-industrija tal-ekwità privata fl-Eġittu kienet qed tinbidel,” jgħid Emad Barsoum, sieħeb 
fundatur f’Ezdehar. Madankollu, kienet sfida biex jiġu attirati l-investituri għall-ewwel fond tal-
kumpanija. “Ftit investituri raw it-trasformazzjoni li kienet tinsab għaddejja fl-Eġittu u l-biċċa l-kbira 
tal-atturi l-qodma ma kinux marru tajjeb,” huwa jgħid. “Aħna konna wkoll ditta ġdida mingħajr ebda 
rekord istituzzjonali.”

Wieħed mill-ewwel investituri ħadem ma’ Ezdehar (li tfisser “prosperità” bl-Għarbi) fuq il-fond 
tiegħu kien il-Bank Ewropew tal-Investiment. “Dak iż-żmien, ftit investituri internazzjonali kienu qed 
jikkunsidraw li jinvestu fl-Eġittu,” jgħid Marius Chirila, uffiċjal tal-investiment fl-ekwità fi ħdan il-Bank 
Ewropew tal-Investiment. “Anke ħafna istituzzjonijiet finanzjarji għall-iżvilupp kellhom 
restrizzjonijiet fuq l-investiment fl-Eġittu, minħabba r-riskju tal-pajjiż. Il-BEI kien l-ewwel 
investitur istituzzjonali li ħadem ma’ Ezdehar fit-tfassil tal-proposta tiegħu, li 
essenzjalment ikkontribwiet għall-ħolqien mill-ġdid tal-industrija Eġizzjana tal-ekwità 
privata. Minn dak iż-żmien, il-progress ta’ Ezdehar kien notevoli.”

Il-Bank Ewropew tal-Investiment investa fil-fond inawgurali ta’ Ezdehar b’kapital mill-Faċilità ta’ 
Kapital ta’ Riskju għall-Viċinat tan-Nofsinhar, stabbilita mill-Kummissjoni Ewropea u mill-BEI. Bis-
saħħa ta’ dak is-suċċess, Ezdehar issa qed jiġbor it-tieni fond ta’ investiment. Id-ditta qed tfittex li 
tilħaq daqs ta’ fond ta’ aktar minn USD 100 miljun, lil hinn mill-USD 84 miljun fl-ewwel fond tagħha.

Sadanittant, il-bejgħ ta’ El Guindy ittrippla f’ħames snin u l-għadd ta’ impjegati żdied minn 700 għal 
aktar minn 1 000. “Għadna qed nespandu,” huwa jgħid, “u għandna pjanijiet ambizzjużi ħafna.”

“ Ikklikkjajna mal-
ewwel u ħassejt li konna 
qed nifhmu lil xulxin. ”

INVESTIMENT EĠIZZJAN: EKWITÀ PRIVATA 2.0
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FOND LI HUWA TASSEW 
MIN-NISA U GĦAN-NISA

Fond Afrikan ta’ ekwità li jqis il-ġeneru jagħti prova li l-investituri 
tradizzjonali qed iħallu l-flus fuq il-mejda, minħabba li l-investiment fin-
nisa jġib prestazzjoni superjuri

C hika Russell telqet mid-dar tagħha fin-Niġerja għar-Renju Unit fl-età ta’ sitt snin. Iżda dawk 
is-snin bikrin tat-tisjir tal-familja u r-riċetti tradizzjonali kienu ta’ ispirazzjoni għall-karriera 

tagħha, minħabba li ffissat fuq l-ikel tat-triq magħmul min-nisa tan-Niġerja — il-platanu moqli 
magħruf bħala “dodo”, il-jamm mixwi, u l-varjetà żgħira u aktar intensa ta’ karawett li jitkabbar fil-
pajjiż, imsejħa “epa.” Fl-2014, wara seba’ snin taħdem fil-finanzi, hija ħolqot il-kumpanija tagħha 
stess ta’ ikliet ħfief. CHIKA ġġib ingredjenti uniċi minn madwar l-Afrika u taħdem direttament mal-
komunitajiet fin-Niġerja biex toffri ikliet ħfief tajbin għas-saħħa u magħmulin bl-idejn lill-
konsumaturi Brittaniċi. “Ridt nagħmel xi ħaġa li tħalli impatt għal persuni oħrajn,” tgħid Chika, li 
waqqfet ukoll sħubija tal-karità biex tipprovdi edukazzjoni lil 38 000 tifla u tibni skejjel fl-Afrika, “u li 
jkollu negozju tal-akbar suċċess possibbli.”

Wieħed mill-investituri ta’ CHIKA huwa Alitheia IDF, fond ta’ investiment Afrikan li jqis il-ġeneru 
mmexxi minn żewġ sħab fundaturi nisa, Tokunboh Ishmael u Polo Leteka. Il-Bank Ewropew tal-
Investiment iffirma investiment ta’ USD 24.6 miljun fil-fond pijunier f’Novembru, li jippermetti lil 
Alitheia tilħaq id-daqs fil-mira tagħha ta’ USD 100 miljun. Huwa l-ewwel investiment tal-bank tal-UE 
f’fond ta’ ekwità privata li jiffoka fuq intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju b’lenti fuq il-ġeneru fl-Afrika.

Il-promozzjoni tal-ħolm

Il-kapital tat-tkabbir minn Alitheia ppermetta lil Chika tistabbilixxi faċilità tal-manifattura fin-Niġerja, 
li hija mistennija li tinfetaħ kmieni fis-sena, u timpjega 320 persuna, 70 % minnhom nisa. Il-faċilità se 
tipproduċi ikliet ħfief għas-swieq tan-Niġerja u tal-Afrika tal-Punent. Il-prodotti kollha se jiġu 
esportati lejn pajjiżi ġirien, u b’hekk jinħolqu impjiegi hemmhekk ukoll. “L-istorja ta’ impatt ta’ Chika 
kienet tassew xi ħaġa kbira, is-suq kien evidenti, id-daqs tal-opportunità kien ċar,” jgħid Leteka. 
“Chika hija imprenditriċi kapaċissima, u dinamika ħafna. Hija tifhem dak li qed tagħmel. Għandha 
ambizzjoni kbira.”

Alitheia IDF tinvesti fi u tkabbar intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju mmexxija minn timijiet diversi 
skont il-ġeneru, biex tikseb redditi finanzjarji sodi u impatt soċjali tanġibbli fl-Afrika. Il-fond jinvesti 
f’setturi li jinvolvu perċentwal sinifikanti ta’ nisa, bħala intraprendituri, produtturi, distributuri jew 
konsumaturi. Dawn is-setturi jinkludu l-agrinegozju, il-prodotti għall-konsumatur, is-saħħa, 
l-edukazzjoni, l-industriji kreattivi, u s-servizzi finanzjarji u tan-negozju. Alitheia, li tinsab f’Lagos u 
f’Johannesburg, tinvesti f’sitt pajjiżi: in-Niġerja, l-Afrika t’Isfel, il-Ghana, iż-Żambja, iż-Żimbabwe u 
l-Lesotho. Fl-2008, meta Ishmael u Leteka bdew Alitheia IDF, li hija impriża konġunta bejn Alitheia 
Capital fin-Niġerja u IDF Capital fl-Afrika t’Isfel, huma kienu ddeterminati li jappoġġaw lin-negozji li 
huma proprjetà ta’ nisa, minħabba li kienu jafu li kien hemm ħafna nisa fil-kontinent li n-negozji 
tagħhom setgħu jikbru bil-finanzjament it-tajjeb. Madwar 40 % tan-negozji fl-Afrika sub-Saħarjana 
huma l-proprjetà ta’ nisa, iżda inqas minn 10 % ta’ dawn in-negozji jistgħu jiksbu finanzjament minn 
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finanzjaturi tradizzjonali. “Spiss ngħidu li l-investituri tradizzjonali qed iħallu l-flus fuq il-mejda, 
peress li jħossuhom ferm aktar komdi jappoġġaw lil nies li jidhru bħalhom, jaħdmu bħalhom, u 
jiffrekwentaw l-istess postijiet,” jgħid Leteka.

Fond prinċipali 2X

Alitheia hija Fond Ewlieni 2X, li jfisser li hija parti mill-Isfida 2X, inizjattiva multilaterali mnedija mill-
istituzzjonijiet finanzjarji għall-iżvilupp tal-pajjiżi tal-G7 bl-għan li jiġu mmobilizzati USD 15-il biljun 
sal-aħħar tal-2022 biex jiġu appoġġati proġetti li jempanċipaw lin-nisa u jsaħħu l-parteċipazzjoni 
ekonomika tagħhom. Il-Bank Ewropew tal-Investiment kien l-ewwel bank multilaterali tal-iżvilupp 
li adotta u uża l-kriterji 2X, hekk kif ingħaqad mal-isfida 2X bħala membru f’Ġunju 2021. Il-Bank ġie 
attirat mill-opportunità li jinvesti fit-tim ta’ Alitheia li huma nisa biss, li jispikka fid-dinja tal-ekwità 
privata li hija ddominata mill-irġiel. “Dan huwa fond tabilħaqq min-nisa u għan-nisa,” tgħid Déborah 
Vouche, membru tat-tim tal-Bank li ħadem fuq il-ftehim. “Huma kienu pijunieri f’dan is-segment u 
verament l-ewwel tim li ppropona fond iffukat fuq il-ġeneru fl-Afrika sub-Saħarjana.”

L-investiment f’Alitheia IDF jikkontribwixxi wkoll għall-inizjattiva SheInvest, li permezz tagħha 
l-Bank Ewropew tal-Investiment għandu l-għan li jimmobilizza EUR 2 biljun ta’ investiment li 
jirrispondi għall-ġeneru madwar il-kontinent.

Matul l-aħħar ħames snin, Leteka u Ishmael raw bidla fil-mentalità fir-rigward tad-diversità. 
L-investituri jew laqgħu d-diversità, jew tgħallmu dwarha, jew huma kurjużi. “Jien nissuspettata fis-
sena jew sentejn li ġejjin,” tgħid Leteka, “kull investitur se jsaqsi, ‘X’inhi l-istrateġija tagħkom ta’ 
investiment bil-lenti tal-ġeneru?”

“ L-investituri tradizzjonali qed iħallu l-flus fuq il-mejda, 
peress li jħossuhom ferm aktar komdi jappoġġaw lil nies li jidhru 
bħalhom, jaħdmu bħalhom, u jiffrekwentaw l-istess postijiet. ”

In-nisa li bbenefikaw minn SheInvest jispjegaw xi jfisser għalihom1:56

https://www.youtube.com/watch?v=-3oaG0j2CSc
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I l -Bank ħareġ bonds f’21 munita, bil-maġġoranza miġbura fil-muniti ewlenin, jiġifieri 
l-euro, id-dollaru Amerikan u l-lira sterlina. Sorsi u perjodi ta’ maturità diversifikati joffru flessibbiltà 

għall-istrateġija ta’ finanzjament tal-Bank. Bl-approċċ b’diversi muniti, il-BEI jkun jista’ wkoll jaċċessa xi 
muniti lokali għal ħlasijiet.

MINN FEJN JIĠU L-FLUS

Il-Bank Ewropew tal-Investiment, l- akbar mutwanti u mutwatarju 
multilaterali fid-dinja, ġabar EUR 55 biljun fis-swieq kapitali internazzjonali 
fl-2021, b’EUR 10 miljun minnhom f’bonds ekoloġiċi jew bonds ta’ 
sostenibbiltà. Il-ħruġ tal-Bank jilħaq investituri li tipikament forsi ma 
jinvestux fl-Ewropa, iżda li jikkontribwixxu indirettament fi proġetti 
Ewropej billi jinvestu f’bonds tal-BEI.

ĦRUĠ SKONT IL-MUNITA
EUR USD

48.10% 30.80%

L-AMERIKI

10% 14%12% 11%

IL-LVANT NOFSANI U L-AFRIKA

2% 2% 2% 2%

L-EWROPA

67% 64% 66%69%

L-ASJA

21% 21%20%17%

20212019 2020 CAB/SAB

PUNTI EWLENIN DWAR IT-TEĦID TA’ SELF
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USD GBP OĦRAJN

30.80% 8.90% 12.20%

BONDS FUQ IL-BLOCKCHAIN

L-ewwel bejgħ ta’ bonds tal-BEI bl-użu ta’ munita diġitali huwa sinjal li l-investituri huma 
ħerqana li jibdew jużaw din it-teknoloġija l-ġdida

John Whelan jaħdem għal bank internazzjonali kbir, iżda jara lilu nnifsu bħala inġinier. L-aħħar passjoni tiegħu 
fil-qasam tal-inġinerija huma l-kriptovaluti u l-blockchains. “Jien nemmen bis-sħiħ fil-qawwa tat-teknoloġija li 
tibdel il-finanzi għall-ġid ta’ kulħadd,” jgħid Whelan, li waqqaf laboratorju diġitali ma’ Banco Santander fi 
Spanja biex jistudja kif il-blockchains u l-kriptovaluti jistgħu jtejbu s-servizzi bankarji.

Banco Santander huwa wieħed minn tliet banek privati li għenu lill-Bank Ewropew tal-Investiment joħroġ 
l-ewwel bond diġitali tiegħu bl-użu tat-teknoloġija tal-blockchain. Il-bond ta’ EUR 100 miljun tnieda f’April fuq 
il-pjattaforma Ethereum. Din il-pjattaforma għandha t-tieni l-akbar munita diġitali fid-dinja wara l-munita 
ewlenija, il-Bitcoin. Iż-żewġ banek l-oħrajn involuti huma Société Générale ta’ Franza u Goldman Sachs tal-
Istati Uniti.

Din hija l-ewwel darba li bank pubbliku ħadem ma’ grupp ta’ banek privati biex ibigħ bonds 
bl-użu ta’ blockchain. Il-Bank Ewropew tal-Investiment insista fuq l-użu ta’ grupp ta’ banek għall-ewwel 
bond diġitali tiegħu, minħabba li ried li dan ikun jixbah bejgħ tradizzjonali ta’ bonds. L-aspettattiva issa hija li 
aktar banek pubbliċi u privati se jsegwu lill-BEI f’dan is-suq u li l-bejgħ tal-bonds, inklużi 
dawk ekoloġiċi, se jilħaq aktar investituri.

Kostijiet baxxi, trasparenza għolja

L-organizzazzjoni ta’ bejgħ ta’ bonds hija kkumplikata. Il-blockchains jippermettu lill-
banek jissimplifikaw ħafna mill-ħidma. Il-biċċa l-kbira tad-dokumenti relatati mas-
sottoskrizzjoni, l-abbonament u d-distribuzzjoni tal-bonds jistgħu jinħażnu fuq 
blockchain, u b’hekk titħaffef kull parti tal-proċess. Id-diġitalizzazzjoni tista’ tnaqqas 
il-kostijiet fissi u żżid it-trasparenza minħabba li huwa aktar faċli li jiġu segwiti l-flussi 
kummerċjali u t-tranżazzjonijiet tas-suq sekondarju. “Ħafna nies mhumiex konxji mill-
benefiċċji tat-teknoloġija blockchain,” jgħid Richard Teichmeister, il-kap tal-
finanzjament fi ħdan il-Bank Ewropew tal-Investiment. “Il-verità hija li din għandha l-potenzjal li tbiddel 
l-industrija finanzjarja u tista’ ttejjeb il-ħajjiet ta’ ħafna nies.”

Il-veloċità hija ċertament vantaġġ. Xi wħud mill-impjiegi amministrattivi involuti fil-ħruġ ta’ bonds, bħat-tħejjija 
tad-dokumentazzjoni u s-saldu fis-suq primarju, jistgħu jsiru fi żmien sigħat, minflok il-jiem meħtieġa llum.

X’inhi sistema deċentralizzata?

Il-kriptovaluti huma biss wieħed minn ħafna modi kif tintuża t-teknoloġija blockchain għall-ħżin ta’ 
informazzjoni relatata mat-tranżazzjonijiet fil-forma ta’ reġistru distribwit. Reġistru distribwit huwa l-bażi tad-
data li tikkondividi u tissinkronizza l-informazzjoni bejn diversi siti u ma’ ħafna nies.

Il-blockchains jinżammu online u jiġu replikati fuq ħafna kompjuters f’ħafna postijiet. Din ir-replikazzjoni 
tipprevjeni bidliet foloz jew hacking. Blockchain ikun fiha lista ta’ rekords, imsejħa blocks, li jirreġistraw 
it-tranżazzjonijiet u huma marbuta f’katina bl-użu tal-kriptografija. Kull blokka jkun fiha kronogramma u data 
tat-tranżazzjoni. Il-blockchains huma magħrufa wkoll bħala sistemi “deċentralizzati”, għaliex huma maħżuna 
u vverifikati fuq ħafna kompjuters.

“ Dan għandu 
l-potenzjal li 

jbiddel l-industrija 
finanzjarja. ”
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•  BEI Globali, il-fergħa l-ġdida ta’ żvilupp tal-BEI biex tingħata spinta lill-proġetti barra 

mill-Unjoni Ewropea

• Rispons għall-COVID-19 u l-irkupru ekoloġiku

• Aktar impatt u teħid tar-riskju għall-investimenti

• Il-Pjan Direzzjonali tal-Bank Klimatiku

• It-teknoloġija u l-innovazzjoni

• Il-koeżjoni biex l-Ewropa tinġieb eqreb flimkien

• Flessibbiltà dwar jekk il-membri tal-persunal jaħdmux mid-dar jew mill-uffiċċju

Qed inniedu BEI Globali, il-fergħa tal-iżvilupp ġdida tagħna, sabiex inkunu nistgħu naħdmu aktar 
mill-qrib mal-gvernijiet u n-negozji barra mill-Ewropa. Dan se jgħin biex jinħolqu aktar sħubijiet biex 
tiġi indirizzata l-kriżi klimatika u biex tiġi appoġġata tranżizzjoni ekoloġika u diġitali. Aħna se nżidu 
l-għadd ta’ persunal fuq il-post fl-uffiċċji tagħna madwar id-dinja. Diġà stabbilixxejna ċentru 
reġjonali ġdid fl-Afrika biex nindirizzaw aħjar il-ħtiġijiet lokali.

Il-Fond Ewropew ta’ Garanzija qed joffri garanziji ta’ self u finanzjament ieħor biex jgħin lill-
kumpaniji jibqgħu għaddejjin, iħallsu l-kontijiet u jagħmlu investimenti. Dan il-fond, li rċieva 
kontribuzzjonijiet minn ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, huwa parti minn pakkett wiesa’ tal-Unjoni 
Ewropea biex l-ekonomija terġa’ titqiegħed fit-triq it-tajba. Il-fond beda jopera fl-2020 u se jitlesta 
fl-aħħar tal-2021, iżda l-Bank jista’ jiffinalizza xi wħud minn dawn il-ftehimiet fl-2022.

Se nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nilħqu l-għanijiet tal-Pjan Direzzjonali tagħna bħala l-Bank 
Klimatiku. Il-Pjan Direzzjonali jiddeskrivi kif il-Bank se jalloka mill-inqas 50 % tas-self annwali 
tiegħu għas-sostenibbiltà klimatika u ambjentali sal-2025. Dan jispjega kif se nieħdu aktar riskju 
meta ninvestu, nappoġġaw il-Patt Ekoloġiku Ewropew, u nagħmlu l-Ewropa newtrali f'termini ta' 
emissjonijiet tal-karbonju sal-2050. Se nagħmlu aktar biex ngħinu lill-klijenti jadattaw għat-tibdil fil-
klima li diġà qed iseħħ issa u biex itaffu l-problemi li ġejjin.

Sal-2025, il-BEI qed jippjana li jalloka 45 % tas-self annwali fl-Unjoni Ewropea lir-reġjuni ta’ koeżjoni 
li jeħtieġu aktar għajnuna. Il-finanzjament addizzjonali se jgħin lil dawn il-partijiet tal-Ewropa 
jikkompetu b’mod ugwali u jilħqu l-istess standards ta’ għajxien bħar-reġjuni aktar żviluppati.

L-impjegati tal-banek għaddew għal mod ibridu ta’ ħidma matul il-pandemija, hekk kif spiss 
jaħdmu mill-uffiċċju u mid-dar fl-istess ġimgħa. Aħna se nimmonitorjaw u nadattaw il-post tax-
xogħol biex niżguraw li l-membri tal-persunal ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom b’mod sikur u 
effettiv. Il-kriżi ġabet magħha ħafna sfidi fil-qasam tas-saħħa u l-benesseri mentali. Aħna se noffru 
aktar taħriġ u workshops lill-maniġers biex niżguraw li qed nieħdu ħsieb l-impjegati. Se nkomplu 
programm li jivvaluta l-livelli ta’ stress tal-membri tal-persunal u li jiżgura li nieħdu azzjoni.

Aqra l-Pjan tal-Operat sħiħ għall-2022-24 fuq www.eib.org/en/publications

RAPPORT OPERAZZJONALI TAL-GRUPP U GOVERNANZA

PUNTI EWLENIN TAL-PJAN 
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GOVERNANZA 

Il-BEI huwa korp tal-UE, responsabbli għall-Istati Membri, u bank li jsegwi l-aħjar prattika bankarja 
applikabbli fit-teħid tad-deċiżjonijiet, il-ġestjoni u l-kontrolli.

Il-Bord tal-Gvernaturi huwa magħmul minn ministri tal-gvern minn kull wieħed mis-27 Stat Membru, 
normalment il-ministri tal-finanzi. Il-Gvernaturi jistabbilixxu l-linji gwida tal-politika ta' kreditu tal-Bank u 
darba fis-sena japprovaw il-kontijiet annwali. Jiddeċiedu fuq iż-żidiet fil-kapital u l-parteċipazzjoni tal-
Bank fl-operazzjonijiet ta' finanzjament barra mill-Unjoni Ewropea. Jappuntaw ukoll il-membri tal-Bord 
tad-Diretturi, il-Kumitat ta' Tmexxija u l-Kumitat ta' Verifika.

Il-Bord tad-Diretturi jieħu d-deċiżjonijiet dwar self, programmi ta' self u kwistjonijiet oħra ta' 
finanzjament. Jiltaqa' għaxar darbiet fis-sena biex jiżgura li l-Bank jiġi mmaniġġjat kif suppost skont 
it-Trattati tal-UE, l-Istatut tal-Bank stess, u d-direttivi ġenerali stabbiliti mill-Bord tal-Gvernaturi. Hemm 28 
direttur, wieħed maħtur minn kull Stat Membru u wieħed mill-Kummissjoni Ewropea. Hemm ukoll 31 
direttur supplent. Sabiex titwessa' l-kompetenza esperta professjonali tal-Bord tad-Diretturi, sitt esperti 
jistgħu jiġu maħtura biex jipparteċipaw fil-laqgħat tal-bord bħala konsulenti mhux votanti. Id-deċiżjonijiet 
jittieħdu b'maġġoranza li tirrappreżenta tal-anqas 50 % tal-kapital sottoskritt mill-Istati Membri u terz 
wieħed tal-membri tal-bord intitolat għal vot, għajr jekk ma jkunx ipprovdut mod ieħor fl-Istatut. Il-bord 
huwa ppresedut mill-president f'kapaċità mhux votanti.

Il-Kumitat ta' Tmexxija huwa l-korp residenti tal-Bank li jieħu d-deċiżjonijiet. Jissorvelja l-ħidma ta' 
kuljum tal-Bank, jipprepara d-deċiżjonijiet għall-Bord tad-Diretturi u jiżgura li dawn jiġu implimentati. 
Jiltaqa' darba fil-ġimgħa. Il-Kumitat ta' Tmexxija jaħdem taħt l-awtorità tal-president u s-superviżjoni tal-
Bord tad-Diretturi. It-tmien membri l-oħra huma l-viċi presidenti tal-BEI. Il-membri jiġu maħtura għal 
perjodu li jista' jiġġedded sa sitt snin u huma responsabbli għall-Bank biss.

Il-Bank għandu Kumitat ta' Verifika indipendenti li jwieġeb direttament għall-Bord ta' Gvernaturi. 
Huwa responsabbli għall-verifika tal-kontijiet tal-Bank u biex jivverifika li l-attivitajiet tal-Bank huma 
konformi mal-aħjar prattika bankarja. Ir-rendikont tal-Kumitat ta' Verifika huwa sottomess lill-Bord tal-
Gvernaturi flimkien mar-rapport annwali tal-Bord tad-Diretturi. Il-Kumitat ta' Verifika huwa magħmul 
minn sitt membri maħtura għal terminu li ma jistax jiġġedded ta' sitt snin finanzjarji konsekuttivi.
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