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Un total de 50 milions d'euros a través del conveni subscrit 
amb COFIDES 

 
Foment ajuda a trobar finançament a una desena de 
projectes d'internacionalització durant el 2012 
 

 
� Gay de Montellà assegura que "les empreses de Catalunya encara podem créixer 

molt més a l'exterior" 
 

� Gràcies al conveni signat amb Foment, COFIDES va triplicar el 2012 els contactes 
amb empreses catalanes amb projectes d'internacionalització 
 

� El president de COFIDES, Salvador Marín, ha assegurat que Catalunya ha liderat el 
2012 els projectes formalitzats per COFIDES per finançar empreses que inverteixen 
a l'exterior 
 
 

 
Barcelona, 29 d’abril de 2013 
Foment del Treball va ajudar durant l'any 2012 a trobar finançament per a una desena de projectes 
d'internacionalització d'empreses de Catalunya a través del conveni signat amb COFIDES. En l'anàlisi 
dels resultats de 2012, el president de Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, 
SA, Salvador Marín, ha assegurat que Catalunya lidera el 2012 la formalització de projectes finançats 
per la companyia per un volum d'uns 50 milions d'euros en projectes d'una desena d'empreses. En 
concret, Catalunya ha estat el principal origen de les operacions d'inversió a l'exterior finançades per 
COFIDES, amb el 33% dels projectes aprovats per la companyia l'any en 2012, dels quals el 36% 
corresponen a pimes. 

 
Alhora, Salvador Marín ha explicat que COFIDES va incrementar en un 173% el nombre de 

potencials projectes a Catalunya l'any 2012. En concret, el 2012 es va mantenir contacte amb 150 
potencials clients, enfront dels 55 contactes mantinguts en 2011. Aquest increment es va produir "sens 
dubte gràcies a la coordinació amb Foment del Treba ll, que ha col·laborat molt activament en la 
difusió de l'activitat de COFIDES entre l'empresari at català i donar suport així al 
desenvolupament d'economia productiva",  ha dit Marín. 
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El president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, ha recordat el potencial exportador de les 
empreses de Catalunya -que suposen més del 25% del global d'exportacions espanyoles. En sentit, 
Gay de Montellà ha assegurat que "per aquest 2013 encara volem fer més perquè podem créixer 
molt més a l'exterior" . 

 
El president de COFIDES, Salvador Marín, ha participat en una trobada informativa amb el 

president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, en què han valorat els resultats del conveni 
de col·laboració subscrit entre COFIDES i Foment del Treball el passat mes de juliol . Mitjançant aquest 
conveni, ambdues organitzacions es proposaven afavorir la realització dels projectes d'inversió a 
l'exterior promoguts per empreses catalanes, i de manera molt especial per les pimes. Hi han participat 
també en la reunió el director de la Divisió Internacional de Banc Sabadell, Francisco Javier Puig; el 
director de Producte d'Empreses de Banc Sabadell, Carles Dalmau; el director de productes de 
Finançament D. Regional de Catalunya del BBVA, Jordi Vidal; i el director de Negoci Internacional de 
Catalunya del Banc Santander, Javier Arias; entitats que formen part de l'accionariat de COFIDES. 

 
Les dades presentades per COFIDES indiquen que dels 150 contactes efectius que s'han 

registrat en 2012, el 53% han estat pimes. A més, ha assegurat el president de la companyia, "en 
només la meitat d'ells generen projectes per valor de 1.160 milions d'euros i les empreses que els 
estan plantejant compten amb prop de 55.512 llocs de treball directes a Catalunya". Sobre això, Marín 
ha subratllat que "les empreses que creixen a l'exterior mantenen i fins i tot generen llocs de treball en 
el lloc d'origen, i així ho estem comprovant amb les que desenvolupen projectes amb el nostre suport". 

 
El 17% de les empreses contactades es dediquen als serveis, el 11% a la indústria química i 

farmacèutica i el 7% a producció de material de construcció, al sector agroalimentari i de l'enginyeria. 
 
Per al president de COFIDES, les dades de l'activitat a Catalunya el 2012 indiquen que "les 

empreses són altament competitives i ofereixen béns i serveis amb un alt valor afegit, el que els permet 
tenir una gran activitat i clara vocació internacional". D'altra banda, ha ressaltat que al llarg d'aquest any 
ha millorat notablement els temps d'execució dels projectes i la tramitació de la documentació 
necessària per facilitar el finançament a les empreses. 

 
De fet, ha indicat que a nivell global de la companyia aquest any "hem incrementat l'activitat de 

finançament un 64% respecte al 2011 i un 179% respecte al 2009, sent ja les operacions de capital un 
40% del total de la nostra activitat financera ". 

 
 


