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La virulència i extensió temporal de la crisi
sanitària ha propiciat efectes negatius sobre
el conjunt del teixit empresarial, la producció
i l’ocupació. En un inici el desplegament de
recursos públics es va dirigir a mitigar riscos
de liquiditat. Tot i això, l’evolució i durada de
l’emergència ha aconsellat reorientar l’estratègia i dissenyar mesures complementàries
per fer front a riscos de solvència, vinculats a
les pèrdues i a l’endeutament acumulat.
Aquesta resposta és ineludible per evitar
l’anèmia i fins i tot desaparició de part del
teixit empresarial, la translació del deteriorament de solvència als balanços bancaris o
l’adquisició de vegades depredadora per part
d’inversors oportunistes.
En aquest context, el 12 de març es va aprovar el Fons de Recapitalització d’Empreses
Afectades per la covid (FR) mitjançant un
reial decret llei, i el 15 de juny, per acord del
Consell de Ministres, es va aprovar el desenvolupament normatiu. L’FR, dotat amb 1.000
milions d’euros, està destinat a empreses
amb una facturació anual d’entre 15 i 400
milions d’euros. És un instrument de finançament reemborsable dirigit a reforçar els
recursos propis d’empreses mitjanes de qualsevol sector, llevat del financer, que demostraven viabilitat abans
de la pandèmia i que,
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reforç de la solvència
corporativa i l’impuls de
la inversió. L’FR no
preveu ajuts directes o subvencions, sinó
inversions que es materialitzaran mitjançant
aportacions al capital social o préstecs participatius, amb un import de les operacions
d’entre 3 i 15 milions d’euros per a pimes, i un
llindar d’entre 4 i 25 milions d’euros per a la
resta d’empreses. La normativa disposa un
període màxim d’extinció de l’FR de 8 anys.
Les retribucions que pagaran les empreses
pels recursos aportats per l’FR estan subjectes a les condicions exigides per la Comissió
Europea. L’estructura està dissenyada de
manera que els preus siguin inferiors durant
els primers anys de permanència de la inversió pública, coincidents amb el període de
carència d’amortitzacions de capital, i s’incrementin al llarg del temps fins a la liquidació total de la inversió de l’Estat.
L’ecosistema d’empreses potencialment
beneficiàries d’aquest FR, que aglutina un
17% de l’ocupació directa, ascendeix aproximadament a 14.000 empreses, un 0,4% del
cens empresarial, de les quals unes 3.000 són
a Catalunya. Aquest col·lectiu actua com a
tractor d’altres empreses de menys mida,
molts autònoms i un ampli percentatge del
sector de serveis empresarials i professionals.
L’accés al finançament dependrà de l’anàlisi de risc que es faci des de Cofides, una institució financera de capital publicoprivat a la
qual s’encomana la gestió de l’FR. |

