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Fons de
recapitalització
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 amitigar riscos
de liquiditat. Tot i això, l’evolució i durada de
l’emergència ha aconsellat reorientar l’estra-
tègia i dissenyarmesures 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 deteriora-
ment de solvència als balanços bancaris o
l’adquisició de vegades depredadora per part
d’inversors oportunistes.
En aquest context, el 12 demarç es va apro-

var 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 deMinistres, es va aprovar el desen-
volupament 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 finan-
çament reemborsable dirigit a reforçar els
recursos propis d’empresesmitjanes de qual-
sevol sector, llevat del financer, que demos-

traven viabilitat abans
de la pandèmia i que,
fins i tot passant per
grans dificultats actual-
ment, la seva estructura
d’endeutament imodel
de negoci és sostenible
amb el suport públic
temporal.
No es tracta d’un fons

de rescat, sinó de recu-
peraciómitjançant el
reforç de la solvència
corporativa i l’impuls de
la inversió. L’FR no

preveu ajuts directes o subvencions, sinó
inversions que esmaterialitzaranmitjançant
aportacions al capital social o préstecs parti-
cipatius, amb un import de les operacions
d’entre 3 i 15milions d’euros per a pimes, i un
llindar d’entre 4 i 25milions d’euros per a la
resta d’empreses. La normativa disposa un
períodemàximd’extinció de l’FR de 8 anys.
Les retribucions que pagaran les empreses

pels recursos aportats per l’FR estan subjec-
tes 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 inver-
sió pública, coincidents amb el període de
carència d’amortitzacions de capital, i s’in-
crementin al llarg del temps fins a la liquida-
ció 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 aproxi-
madament 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 demenysmida,
molts autònoms i un ampli percentatge del
sector de serveis empresarials i professionals.
L’accés al finançament dependrà de l’anàli-

si de risc que es faci des de Cofides, una insti-
tució financera de capital publicoprivat a la
qual s’encomana la gestió de l’FR. |
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L’instrument
no són ajuts ni
rescat, sinó una
manera per
ajudar les
firmes que
eren solvents
abans de
la covidLa teoria de laboiling frog assegu-

ra que la millor manera de bullir
una granota viva és posar-la en
un cassó d’aigua tèbia i portar-la
a ebullició lentament, de tal ma-
nera que el pobre amfibi no
s’adoni del perill i acabi cuit. Al
contrari, si optéssim per tirar la
granota directament a l’aigua bu-
llent, saltaria de seguida i aconse-
guiria escapar-se.
Aquesta hipòtesi s’utilitza al

món empresarial per explicar la
diferència entre una revolució i
una transformació. Una revolu-
ció és com l’aigua bullent, tan ex-
plícita i delimitada en el temps
que permet ser identificada amb
facilitat i reaccionar decidida-
ment. Un bon exemple seria la
pandèmia que estem vivint, a la
qual totes les companyies s’han
hagut d’adaptar (civilment o pe-
nalment).
En canvi, les transformacions

acostumen a ser més duradores i
sigil·loses. Són aquells canvis que
no transmeten sensació d’urgèn-
cia peròque tenenungranpoten-
cial disruptiu, fins al punt quepo-
den acabar posant en perill la su-
pervivència d’un negoci. És com
l’aigua tèbia, que la seva falsa sen-

sació de benestar pot derivar en
una inacció de conseqüències fa-
tals. Una clara mostra de trans-
formació és la sostenibilitat, ja
que la seva càrrega de profundi-
tat acabarà dibuixant un món di-
ferent del que avui coneixem.
Moltes companyies ja han anat

detectant la rellevància de la
transformació sostenible, tot i
que el nivell de conscienciació és
realment desigual i, en conse-
qüència, l’efectivitat de les estra-
tègies derivades també és molt
variable.
En aquest sentit, podríem esta-

blir dos grans esglaons: les com-
panyies que perceben la sosteni-
bilitat com un risc i les que prefe-
reixen ubicar-la al terreny de les
oportunitats.
A l’esglaó de la sostenibilitat

com a sinònim de risc es troben
totes les empreses que els últims
anys han articulat un relat sobre
les seves aportacions al benestar
planetari, però sense una aposta
cardinal que de veritat condicio-

ni el desenvolupament de la seva
activitat. En aquest grup es tro-
ben la majoria de negocis, ja que
les dades deWorldometer reflec-
teixen com els últims vint anys
han crescut exponencialment les
memòries de sostenibilitat, mal-
grat que sense un efecte benefici-
ós clar, ja que les emissions con-
taminants han escalat un 40% en
el mateix període. L’esforç de
mesurar i informar sempre s’ha
de valorar, però també cal tenir
en compte les paraules del pro-
fessor Kenneth Pucker: “El perill
és quan els directors generals fan
que sembli que està passant una
acció real quan, de fet, gairebé no
s’està fent res”.
Al segon esglaó hi ha les em-

preses que veuen en la sostenibi-
litat una transformació tan po-
tent com la tecnològica, entenent
que l’han de convertir en un ele-
ment transversal que sigui pre-
sent en totes i cada una de les de-
cisions estratègiques. Són les
companyies que han plasmat
aquesta rellevància en la seva or-
ganització, amb una direcció de
sostenibilitat realment empode-
rada, capaç de liderar el viatge
cap a una nova manera de fer les
coses.
Són els negocis que estan in-

corporant el talent necessari per
comprendre i fer operatius con-
ceptes com l’economia circular,
la transició energètica o els ob-
jectius de desenvolupament sos-
tenible, i demostren que estan es-
tretament relacionats amb la ren-
dibilitat econòmica.
I és que evitar a temps l’aigua

bullent no només pot ser una
qüestió de supervivència, sinó
també d’avantatge competitiu. c
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La transformació verda és tan rellevant
com la tecnològica; per tant, requereix
molt més que paraules
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Augment en emissions contaminants
els últims 20 anys: la sostenibilitat,
assignatura pendent40%
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