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 INFORMACIO SOBRE FONS I PROGRAMES

Suport general Xarxa Enterprise Europe Network:
http://een.ec.europa.eu/

Finançament Accès al finançament:
www.access2finance.eu
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/

Micropréstecs i microfinançament:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=en

Subvencions i contratació pública de la Comissió per temes:
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm

Emprenedors i 
innovació

Instrument PIME (SME Instrument):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_participation.html

Fons per a I+D (Horizont 2020)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

ERASMUS per a joves emprenedors:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php

Internacional Portal per a la internacionalizació de la PIME (Sme Internationalisation Portal):
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/

Requisits per a la importació y tarifes aduaneres, per païssos:
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/

http://een.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=en
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_participation.html
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/
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Una Europa colpejada per la crisi
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Millora la situació econòmica i es consolida la recuperació

CREIXEMENT EUROPEU 2016 (PREVISIONS)CREIXEMENT EUROPEU 2012
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…però el nivell d'inversions encara és massa baix

Formació bruta de capital fix (FBCF) real – Tendència de base respecte dels valors històrics i del Pla d'Inversions
UE-28 a preus del 2013 en milers d'euros

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3 039

2 527
2 543

2 528
2 567

2 640
2 717

3 021

2 657

2 714

2 606

2 659 2 647

2 869

2 416

Valors històrics de la FBCF amb un ratio 
inversió / PIB del 21-22%

Pla d'Inversions

Tendència històrica / Previsions de base

previsions

2 678

2 748

2 864

2 940
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…però el nivell d'inversions encara és massa baix

En termes reals, el 2013 la inversió a la UE va caure un 15% per 
sota del període precrisi i en alguns Estats membres fins i tot es 
va ensorrar un 60%.

A curt termini la manca d'inversions alenteix la recuperació 
econòmica.

I a llarg termini frena el creixement, la competitivitat, la 
productivitat i la creació de llocs de treball.

La falta d'inversions és conseqüència de la poca capacitat per 
assumir riscos.

La liquiditat que hi ha en el mercat no es tradueix en una 
demanda real de finançament perquè les barreres regulatòries i la 
volatilitat econòmica frenen els projectes d'inversió.
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Per què continuen sent tan baixos els nivells d'inversió?

Causes dels nivells tan baixos d'inversió:

 Baixa confiança dels inversors davant la poca demanda.

 Fragmentació dels mercats financers.

 Falta de capital que catalitzi la inversió.

 Falta de confiança en l'euro.

 Alts nivells d'endeutament en algunes zones d'Europa 
(disminució de la inversió pública arran dels ajustaments 
pressupostaris).

 Difícil accés al crèdit per finançar projectes a llarg termini, 
pimes i midcaps (empreses de capitalització mitjana). 
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Per què necesitem un pla d'inversions?

La manca d'inversió frena la 
competitivitat de la UE

El mercat disposa de molta 
liquiditat

S'han hagut de reduïr els 
pressupostos públics

Hi ha obstacles financers i no 
financers a la inversió

Pla d'Inversions de la UE

Actuació política de la UE 

+ pressupost de la UE 

+ capacitat del BEI per mobilitzar 

fons del sector privat en inversions 

estratègiques

No convé ni és factible que la UE hi posi tot el finançament 
necessari, 

però sí pot actuar com a catalitzadora.
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INVERSIONS

RESPONSABILITAT 
FISCAL

REFORMES 
ESTRUCTURALS

Visió econòmica de la UE: el triangle virtuós
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Els tres pilars del Pla d'Inversions

 Inversió en projectes estratègics i accés al 

finançament a través del Fons Europeu 

d'Inversions Estratègiques (EFSI) en el marc del 

Banc Europeu d'Inversions (BEI) / Fons Europeu 

d'Inversions (FEI).

 Cooperació amb els bancs nacionals de foment i el 

BEI.

FINANÇAMENT DE LA INVERSIÓ

 Portal europeo de projectes d'inversió.

 Centre Europeu d'Assessorament en Inversió: 

assistència tècnica.

FINANÇAMENT DE L'ECONOMIA REAL

 Previsibilitat i qualitat de la legislació.

 Eliminació d'obstacles normatius no 

financers en sectors clau del mercat únic.

 Reformes estructurales a nivell nacional.

MILLORA DEL MARC D'INVERSIÓ



Pilar 1

Millora del marc d'inversió
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Agenda econòmica per eliminar les barreres a la inversió 
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Una normativa mejor i més previsible
Ens cal una legislació més eficaç i més previsible

i treure el màxim profit del mercat únic:

• Unió energètica
• Mercat únic digital
• Unió dels mercats de capitals
• Mercat de serveis

i reformes estructurals en els Estats membres.

Agenda econòmica per eliminar les barreres a la inversió



Pilar 2

El Fons Europeu 
d'Inversions (EFSI)
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Garantia de la UE

16 000 milions €* 

Garantia de la UE

16 000 milions €* 

x 15
 

Inversions a llarg termini
a l'entorn dels 240 000 milions €

Pimes i empreses de mitjana capitalització
a l'entorn dels 75 000 milions €

Fons Europeu d'Inversions Estratègiques
21 000 milions €

Total addicional al llarg del període 2015-17:
a l'entorn dels 315 000 milions €**

                           
 5 000 milions 

€

Altres possibles 
contribucions 

públiques i 
privades

Finançament del Fons
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El finançament es canalitza cap a projectes viables amb valor 
afegit sense cap assignació geogràfica ni sectorial predeterminada.

Això inclou la mena de projectes següents (no exclusivament):

Projectes finançats pel Fons
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Nou Estats membres de la Unió Europea ja han anunciat que 
participaran en el Pla d'Inversions:  

• Espanya hi participarà a través de l'Institut de Crèdit Oficial 
(ICO).

• La resta d'Estats membres hi participaran mitjançant 
organismes públics o entitats financeres de desenvolupament 
de projectes: KfW, CDC, BPI, CDP, Banc de Desenvolupament 
de Bulgària, etc.

Aportació dels Estats membres al paquet 
d'inversions



18

Estructura del Fons

Junta Directiva Comitè 
d'inversió

Accionistes del Fons

• Banc Europeu d'Inversions (BEI)

• Comissió Europea

Experts independents 

Responsables davant la Junta 
Directiva

• Orientació general

• Directrius d'inversió

• Perfil de risc 

• Polítiques estratègiques

• Assignació d'actius del Fons

• Valida els projectes des del punt 
de vista econòmic i d'acord amb 
les directrius del Fons.

• Tria els projectes sense cap 
assignació geogràfica ni sectorial 
predeterminada.
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Es posen en perill els diners dels contribuents? 

La garantia del pressupost de la UE permet al BEI oferir productes de més 
valor afegit, però també amb més riscos; la manera de pal·liar-los és la 
següent :
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EFSI: Cronologia i període d'inversió

2015 2016 2017 2018 2019 2020

30 juny

2a data límit 
per firmar 

tranaccions 
EFSI

4 juliol

Data límit per 
aprovar 

tranaccions 
EFSI

4 juliol4 juliol

Entra en 
vigor el 

Reglament 
EFSI

1a data límit 
per firmar 

tranaccions 
de l'EFSI

Període d'inversió per arribar al total dels 315 000 milions € 
d'inversió

Ampliació del període 
d'inversió

Tercer 
aniversari de la 

firma del 
Reglament 

EFSI

 Fites clau

L'objectiu de les transaccions de l'EFSI és aconseguir el total dels 315 000 
milions € d'inversió abans del 4 de juliol del 2018. 

El període d'inversió es pot ampliar fins al 30 de juny del 2020.
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Manera de beneficiar-se una empresa dels instruments 
financers del Pla d'Inversions

Infraestructures (transport, energia, salut, educació), medi ambient i 
innovació:
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Manera de beneficiar-se una empresa dels instruments 
financers del Pla d'Inversions

Pimes (< de 250 empleats) i empreses de mitjana capitalització (250-
3.000 empleats):
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42 projectes 42 projectes 

PROJECTES APROVATS I/O 
FIRMATS

PROJECTES APROVATS I/O 
FIRMATS

84 Transaccions84 Transaccions

BEI

FEI

5 700 milions €5 700 milions €

FINANÇAMENT TOTAL 
EFSI

FINANÇAMENT TOTAL 
EFSI

25 000 milions €25 000 milions €

INVERSIO TOTAL 
MOBILITZADA

INVERSIO TOTAL 
MOBILITZADA

1 800 milions €1 800 milions € 25 000 milions €25 000 milions €

 22 dels 28 Estats membres de la UE.

 81 000 pimes europees.

 > 50% del finançament en favor del medi ambient i del clima.

Activitat de l'EFSI fins avui dia



Grupo Banco Europeo de inversions 24

Seguiment online: http://www.eib.org/efsi/index.htm
 



Grupo Banco Europeo de inversions 25

Projectes finançats pel BEI    http://www.eib.org/efsi/project-list/index.htm
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EFSI: missatges clau

 Objectiu: maximizar l'impacte econòmic en la UE mitjançant un increment 
de les inversions.

 Productes diversos i flexibles, adaptats a les necessitats del client.

 Absorció del risc per impulsar inversions amb més risc (addicionalitat), 
però econòmicament i tècnicamente viables (bancabilitat).

 
 Destinataris: els 28 estats membres de la UE i projectes transfronterers.

 Èmfasi en la creació i consolidació de l'ocupació.

 Procediments d'aprovació i condicions financeres similars als de la resta de 
préstecs atorgats pel BEI.

 No hi ha cap llista de projectes ni cap porta d'entrada diferent a través de 
les administracions públiques o dels governs nacionals.

 No hi ha quotes per país ni per regió.
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Preguntes més freqüents sobre l'EFSI

 Els fons de l'EFSI són subvencions? 

No. L'EFSI és un marc contractual que s'ha desenvolupat per mobilitzar inversions privades a 
través de diversos instruments financers.

 Quina mena de projectes pot financiar l'EFSI? 

Projectes sostenibles amb una alta contribució als objectius de la Unió Europea i que impliquin el 
sector privat. 

 Quina mena de productes o instruments financers es poden oferir amb el suport de 
l'EFSI? 

De manera no exhaustiva, i) préstecs, garanties, contragaranties, substituts de préstecs / 
«finançaments desvinculat» de manera directa o indirecta a través d'intermediaris financers en 
format senior o subordinat ii) fons propis o quasi-propis (equities o quasi-equities).
 

 Hi ha cap llista de projectes preseleccionats? 

No. Cal demanar finançament per cadascun dels projectes aïlladament, que s'estudiarà cas per 
cas.

 Es pot combinar el finançament de l'EFSI amb els fons estructurals? 

Sí. Igual que passa amb el finançament normal del BEI, el finançament de l'EFSI es pot 
combinar amb d'altres fons estructurals, amb un altre finançament del BEI o amb un 
finançament d'altres entitats financeres públiques.



Pilar 3

Aconseguir que el 
finançament arribi a 

l'economia real
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Centre d'Assessorament

Una eina per enfortir l'entorn empresarial i d'inversió 
europeu.

Un punt únic d'accés a una oferta exhaustiva de 
serveis d'assessorament i assistència tècnica.

Una iniciativa conjunta de la Comissió Europea i del 
Banc Europeu d'Inversions.

Una plataforma de cooperació per transmetre, 
intercanviar i difondre experiència.

www.eib.org/eiah
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Serveis del Centre d'Assessorament: 

Com pot obtenir assistència tècnica amb el Pla d'Inversions 
un promotor públic o privat?
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Qui pot demanar ajuda al Centre d'Assessorament

Autoritats 
gestores

Municipis

Autoritats 
públiques

Estats 
membres

Empreses 
públiques

Empreses 
privades

Bancs i 
institucions 
nacionals de 

foment

CEAI

Intermediaris 
financers



32

Preguntes freqüents sobre el Centre d'Assessorament

Àmbit geogràfic La Unió Europea.

Assessora el Centre només 
sobre projectes del FEIE? No. L'ajuda no es limita als projectes que 

finança el FEIE o el BEI.

Concedeix el Centre 
finançament?

No.

Qui són els responsables 
de l'assessorament?

Experts del Centre, les institucions 
associades o els consultors externs que 
s'hagin dessignat prèviament.

És gratuït 
l'assessorament?

En la majoria dels casos, sí. A alguns 
beneficiaris privats se'ls pot demanar una 
contribució per adaptar interessos i 
garantir la propietat dels resultats.

Té delegacions locals el 
Centre?

Actualment, el Centre opera principalment a 
través de la seu del BEI a Luxemburg i de les 
seves sucursals locals. S'està creant una 
xarxa d'entitats col·laboradores locals.



33

Portal Europeu de Projectes d'Inversió (PEPI)

Un portal web permetrà als promotors públics i privats 
de projectes de la UE compartir les seves propostes 
d'inversió i buscar finançament extern amb 
transparència.
Els inversors poden buscar oportunitats a tot Europa 
(dimensions, sector, geografia).

És un pont entre les oportunitats d'inversió de la UE i 
els possibles inversors.

Forma eficaç de presentar idees de nous projectes 
al mercat.

Més informació: www.ec.europa.eu/eipp
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Com pot una empresa buscar inversors privats 
amb el Pla d'Inversions?

Els projectes que busquin 
finançament poden ser publicats
en el Portal de l'Inversor.

Per poder optar-hi, els
projectes: 

https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_en
https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_en
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TRADE

35    #EUTrade

Jean-Claude Juncker, State of the Union Address 
European Parliament, 14 September 2016

Being European also means being 
open and trading with our neighbours, 
instead of going to war with them. It 
means being the world’s biggest 
trading bloc, with trade agreements in 
place or under negotiation with over 
140 partners across the globe.
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TRADE

TRADE FOR ALL

Every €1 billion in 
exports, supports 
14,000  jobs  across 
the EU

More than 30 million jobs, 
1 in 7 of all jobs in the EU, 
now depend on exports to 
the rest of the world

Endorsed by all 
28 Member States

Based on three pillars: 
Effectiveness, Transparency and 

Values

Responding to 
citizens' expectations

"Trade for All" strategy
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TRADE

37    #EUTrade

Jean-Claude Juncker, 19 October 2016

Trade is essential for our 
economic growth and jobs 
creation, but we should not 
be naïve. Our current rules 
are proving insufficient to 
combat the harm from 
unfair foreign competition. 
Some EU industries have 
lost thousands of jobs. We 
cannot stay idle. The EU's 
trade defence rules require 
an urgent update.
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TRADE

A MODERNISED SYSTEM OF INVESTMENT PROTECTION
RESPONDING TO CITIZENS, MEMBER STATES AND THE EUROPEAN PARLIAMENT

By making the system work like an international court, these changes will ensure that citizens can 
trust it to deliver fair and objective judgements. We can confidently say that we’ve met the 
expectations of both the Member States and the European Parliament. 

REAL JUDGES
Highly qualified, 
appointed by both trade partners

Cecilia Malmström, 29 February 2016

NO WEARING DOUBLE HATS
Judges can't also be lawyers 
in disputes between investors and states  

HEARINGS OPEN TO THE PUBLIC
For maximum transparency

NO CHOOSING OF THE JUDGE
The judges are randomly assigned

THE RIGHT TO AN APPEAL
Increases fairness of the system

ALL DOCUMENTS AVAILABLE ONLINE
More transparent than domestic courts
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TRADE

EU-CANADA TRADE AGREEMENT (CETA)
A PROGRESSIVE MILESTONE IN EU TRADE AGREEMENTS

Helping to generate growth 
and jobs at home

Ending customs duties

Letting EU businesses bid 
for Canadian public 

contracts

 Stepping-up regulatory 
cooperation

Streamlining trade in 
services

Protecting European 
innovators & traditional 

products

Promoting and protecting 
investment

 Protecting democracy, 
consumers and 
the environment

Ensuring good cooperation 
in the future

Our new trade deal with Canada is the best and most progressive agreement we have ever, as a 
European Union, negotiated. On top of the new opportunities it creates for businesses and citizens, it also 
marks a new approach to investment protection that is transparent and that is impartial.

President Juncker, G20 Summit, 04 September 2016
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TRADE

The EU exports around €371 billion 
in goods to the US

The EU imports around €249 billion 

in goods from the US

2015

With TTIP we want to help people and businesses, large and small, by:

• opening up the US to EU firms 

• cutting red tape that firms face when exporting 

• setting new rules to make it easier and fairer to export, import and invest 
overseas

TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP WITH THE USA (TTIP)
NEGOTIATING TRANSPARENTLY FOR A REASONABLE AND BALANCED DEAL
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TRADE

Legal text proposals in 21 areas and 16 EU negotiation position 
papers published

An unprecedented broad consultation of Member States, 
Members of the European Parliament and European citizens

Strong expertise provided by an independent TTIP Advisory Group

A CLEAR MANDATE FROM MEMBER STATES TO NEGOTIATE WITH THE USA
15 TRANSPARENT ROUNDS OF NEGOTIATION HELD SO FAR
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TRADE

JUNE 2013
EU governments ask
the European Commission 
to negotiate TTIP

DURING 2015
Rhythm intensified 
at political and 
technical level

JULY 2016
14th round of negotiations 
in Brussels

FROM JUNE 2013 TO OCTOBER 2016
• 15 negotiation rounds held
• 21 legal textual proposals and 16 EU negotiating positions published

OCT 2016 ONWARDS
Remaining negotiations 
to be held 

OCTOBER 2016
15th round of negotiations 
in USA

SEPTEMBER 2015
Commission proposes new 
Investment Court System

TIMELINE OF THE TTIP NEGOTIATIONS
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TRADE

Agreement with Vietnam: achievements and benefits

FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EU AND VIETNAM
A PROGRESSIVE AGREEMENT TO OPEN THE DOOR TO DEVELOPING COUNTRIES

EU
500 million citizens
1.8% economic growth

Association of 
Southeast Asian Nations

600 million citizens
Over 5% economic growth

Investment protection: the 
Investment Court System

Sustainable environmental 
and labour approaches 

Enhanced economic 
growth and development 
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TRADE

ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT AND FREE TRADE AGREEMENT 
BETWEEN THE EU AND JAPAN

10 negotiation rounds took place since the 
Juncker Commission took office 

17th round of negotiations in Brussels, September 2016 
established 'roadmaps' for

removal of non-tariff barriers 

opening up of public procurement markets 

in Japan's railways and urban transport

Our negotiations have progressed but now we must finish the job. I am confident we can do this before the 
end of this year. Our agreement will not only boost growth and jobs in Europe and Japan but also send a 
positive signal to the rest of the world.

President Juncker, EU-Japan Leaders' Meeting, May 2016
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TRADE

THE STATE OF EU TRADE
AGREEMENTS IN PLACE, NEGOTIATIONS UNDERWAY AND NEXT STEPS FORESEEN

Customs Union (EU + Andorra, Monaco, San Marino, Turkey)

European Economic Area (Norway, Iceland, Liechtenstein)

Preferential trade agreement in place (FTA, EPA, DCFTA)

Preferential  agreement awaiting adoption/ratification

Preferential trade agreement being negotiated

Potential for free trade partnership

Stand-alone investment agreement being negotiated

Preferential  agreement in the process of modernisation

@Trade_EU

#EUtrade
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TRADE

46    #EUTrade



Moltes gràcies 
per la seva 

atenció!
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