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PIMEC celebra l’acord de la Unió Europea i espera que 
els nous recursos arribin aviat a les pimes 

 
Atès el creixent endeutament i la crítica situació de molts sectors, la patronal confia que bona part 
dels nous fons per a pimes s’articulin en forma de subvencions. 

Barcelona, 21 de juliol del 2020. PIMEC celebra l’acord de la Unió Europea i espera que els 
nous recursos arribin aviat a les pimes. En relació als quatre dies de cimera, en la qual els caps 
de govern dels estats membres de la Unió Europea han arribat a un acord -tant pel nou Marc 
Pressupostari Plurianual 2021-27 (MFF), com pels nous recursos destinats a la recuperació 
econòmica de la Covid-19, coneguts com a “Next Generation EU”- la patronal destaca que aquest 
fet implicarà per primer cop un mandat a la Comissió Europea per a que emeti deute als 
mercats internacionals.  

Aquest deute tindrà un abast total de 750.000 milions € i es canalitzarà posteriorment als estats 
membres en forma de subvencions en un 52% i de préstecs en un 48%. Sobre la distribució entre 
préstecs i subvencions, que ha estat precisament el principal escull de la negociació, PIMEC lamenta 
que l’obsoleta regla de la unanimitat hagi donat un paper clau de bloqueig a estats que 
representen tan sols el 9% de la població europea. Aquests petits estats, coneguts com els 
“Frugals”, són en canvi els importants beneficiaris del comerç dins el Mercat Únic. Per la seva banda, 
els estats que podrien sortir més beneficiats dels nous recursos per a fer front a la Covid-19 -França, 
Espanya i Itàlia- representen el 39% de la població. Tot plegat aconsella novament revisar la 
governança de la UE. 
Els recursos addicionals de la UE per valor de 750.000 milions € es canalitzaran a través de nous 
instruments com el “Recovery and Resilience Facility” o el “ReactEU”. El primer arribarà finalment als 
estats membres i regions per mitjà de fons estructurals com el Fons Social Europeu (FSE) o el Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Per la seva part, el ReactEU, dotat amb 47.500 
milions d’euros, hauria d’ajudar a cobrir els ERTEs i polítiques actives d’ocupació, dues prioritats en 
el cas espanyol. A canvi, però, els líders europeus han descartat l’anomenat “Instrument de 
Solvència”, que havia de facilitar injeccions de capital a empreses en dificultats. 

Els nous recursos vindran condicionats a reformes estructurals que supervisaran els tècnics del 
“Semestre Europeu” a Espanya, amb els quals PIMEC ja manté una fluida comunicació. En 
darrera instància el Consell Europeu aprovarà els plans de reforma de cada país per majoria 
qualificada. En qualsevol cas, PIMEC reclama que les organitzacions empresarials de pimes 
juguin un paper en el procés de supervisió i validació d’aquestes reformes.  

S’espera que Espanya podria rebre uns 100.000 milions d’euros dels nous recursos de la UE, segons 
els criteris aplicats, que podrien ja arribar en part el 2020 i ser gastats abans de final del 2023. Per 
altra banda, el pressupost comunitari ordinari (MFF) estarà dotat amb 1,074 bilions d’euros pels 
propers set anys, amb èmfasi en instruments de suport a la transició verda i la digitalització.  

PIMEC confia que l’acord d’avui permeti que les pimes europees comencin a rebre aviat els 
nous recursos de la UE. Atès que fins ara els ajuts directes han estat molt limitats a Espanya i s’ha 
optat més aviat per afavorir l’endeutament a través de l’ICO, PIMEC espera que una part important 
dels nous fons arribin en forma de subvencions a les pimes. La patronal recorda que les 
necessitats de les pimes catalanes són enormes i només al sector turístic s’han estimat en 2.800 
milions d’euros, segons un recent estudi.  


