Persbericht

Een prikkel van 58 miljoen euro voor een investeringsgolf
van 685 miljoen:
de Europese inzet voor de Belgische heropleving
Na slechts enkele maanden bereikt het geld dat was toegezegd door het PlanJuncker, zijn bestemming: Belgische ondernemingen. PMV in Vlaanderen, Sowalfin
in Wallonië, Belfius en ING Belgium benutten nu de garantie van de Europese
Commissie, beheerd door de EIB, om het innovatievermogen en ondernemerschap
de middelen te geven om hun doelstellingen te bereiken.
Met meer dan 3,4 miljard euro aan garanties die al goedgekeurd werden aan
investeringsfondsen voor kmo’s, ligt het investeringsplan voor Europa goed op
koers. Bovendien werden onder het Europese Fonds voor Strategische Investeringen
54 infrastructuurprojecten goedgekeurd in heel Europa voor een totaalbedrag van
7,2 miljard euro.
Brussel, 15 maart 2016 – Wow Technology en Walldog. Deze beide bedrijven, respectievelijk uit
Wallonië en Vlaanderen, behoren tot de eerste van een lange lijst ondernemingen die profiteren van
financiering dankzij Europese steun. Door dit investeringsplan kunnen ondernemers hun projecten –
zowel riskant als veelbelovend – uitvoeren en op termijn kansen creëren voor de economie, het
mededingingsvermogen, de werkgelegenheid en de rijkdom in Europa.
"Door de steun van Sowalfin konden wij de projecten van onze meest ambitieuze klanten financieren",
benadrukt Joël Demarteau, gedelegeerd bestuurder van Wow Technology. "Aangezien zij vaak erg laat
betalen door dienst te doen als prefactoring, konden wij dankzij de financiering onze actieradius
verruimen".
"Dankzij de financiële injectie van PMV konden wij onze ontwikkeling in een hogere versnelling
schakelen", voegt Philippe Pelsmaekers toe. Hij is de oprichter van Walldog, een Belgisch merk van
confectiekleding. "Naast onze webshop konden wij hiermee onze collectie ook echt in winkels in heel
de Benelux hangen."
De investeringsfondsen in België zijn zelfs uiterst dynamisch. Ons land bevindt zich namelijk op de
vijfde plaats inzake overeenkomsten met financiële partners, na de grote Europese spelers zoals
Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië en Spanje. Het Belgische netwerk voor steun aan het
ondernemerschap is momenteel zelfs het hechtste van Europa.
Alles spreekt dus voor het Belgische ondernemerschap en innovatievermogen, aangezien de
overeenkomsten, die onder toezicht van het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI),
tussen zowel de Europese Investeringsbank (EIB) als het Europees Investeringsfonds (EIF) en de
financiële partners gemaakt werden, voorzien in de toekenning van 58 miljoen euro aan garanties en
leningen, waardoor meer dan 685 miljoen euro aan investeringen mogelijk wordt. Op termijn zullen
hiervan niet minder dan 2700 kmo's in heel België de vruchten plukken.

Zo heeft Sowalfin beloofd om garanties toe te kennen voor een totaalbedrag van 90 miljoen euro,
waardoor ca. 600 ondernemingen in Wallonië bankleningen voor 145 miljoen euro kunnen krijgen;
PMV verstrekt aan ca. 700 Vlaamse kmo's 40 miljoen euro. Dankzij de Europese garantie kon de
Vlaamse instelling vandaag al 100 projecten voor een totaal van 7 miljoen euro ondersteunen, terwijl
in Wallonië 18,5 miljoen euro aan financiële middelen aan zo’n 92 ondernemingen werd toegekend.
Die bedragen omvatten nog niet eens de steun van private investeerders!
"Het Europese investeringsplan heeft tot doel financiële instrumenten te bieden die in de huidige markt
ontbreken en zo aan Europa de mogelijkheid te geven om in haar toekomst te investeren. Dit is
bijzonder relevant voor Europese kmo’s voor zover zij aan een gebrek aan financiering uit eigen
middelen lijden", zegt Jyrki Katainen, Vice-voorzitter van de Europese Commissie voor
werkgelegenheid, groei, investeringen en concurrentievermogen. "De Commissie biedt de nodige
garanties aan, daar waar banken soms aarzelen en financiële instellingen de nodige tools niet hebben."
De Europese Investeringsbank (EIB) ondersteunt ook sectoren met strategische activiteiten, zoals
innovatie, infrastructuurwerken, onderzoek of energie. En dankzij de garanties onder EFSI kan ze nu
ook investeren in projecten met een hoger risico of de nodige push geven aan projecten om ze sneller
vooruit te doen gaan. In dit kader kon het project Belwind, het groot opgezette offshorewindmolenpark voor de kust van Oostende, zijn tweede fase opstarten. Momenteel zitten trouwens
ook nog twee andere projecten in België in de pijplijn.
Pim van Ballekom, Vice-voorzitter van de EIB bevestigt dit: "Na de recente crises, leiden hoge risicoprojecten nog steeds aan een gebrek aan investeringen. Het Europees Fonds voor Strategische
Investeringen (SIEF), gecreëerd in samenwerking met de Europese Commissie en door de EIB-groep
(Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds), kan de lacunes in de markt inzetten.
Door de risico's van de projecten te verminderen, moedigen we de deelname van particuliere
investeerders aan en zullen we samen ten minste 315 miljard euro aan investeringen genereren."
Daarenboven, om investeringen in Europa te vereenvoudigen, start de Commissie de komende weken
het "Europese investeringsprojectenportaal" (EIPP) op, waardoor projectpromotoren in de hele EU
investeerders van over de hele wereld kunnen vinden via een online platform. De publicatie van een
project geeft toegang tot een uitgebreid netwerk van investeerders en adviseurs.

Over de Europese investeringsplan
Het Plan, in 2015 ingeleid door de Commissie Juncker, in partnerschap met de EIB-groep (Europese
Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds), werd ontworpen om investeringen in Europa te doen
herleven door de economie te stimuleren en innovatie en werkgelegenheid te bevorderen.
In deze context, via het Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), de Europese Investeringsbank (EIB) en het
Europees Investeringsfonds (EIF)gebruiken garanties om investeringen te kunnen doen in gebieden waar deze
zeldzaam zijn — zo niet onmogelijk. De doelstelling is om met 21 miljard in investeringsgaranties een
totaalbedrag van EUR 315 miljard te genereren over 3 jaar in heel het continent.
Tot op heden zijn meer dan 200 bewerkingen goedgekeurd voor een totaal bedrag van EUR 10,6 miljard in de
sectors van infrastructuur en innovatie of als steun voor kmo's. Meer dan 150 van hen werden door Europa
goedgekeurd met lokale financiële partners voor een bedrag van bijna 3,4 miljard euro ten gunste van Europese
kmo's. Onder deze overeenkomsten, werden er 6 in België ondertekend met Belfius, ING Belgium, de V- bio
Ventures 1 ARKIV fonds, Participatiefonds Vlaanderen (PMV) en Sowalfin (Société Wallonne de Financement et
de garantie des Petites et Moyennes Entreprises).
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