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Euromed Capital reflexiona sobre l’impacte de la digitalització en l’economia
i el private equity
L’associació de societats mediterrànies del private equity ha triat el «Digital Big Bang» com a
tema central del seu fòrum biennal que tindrà lloc els dies 17 i 18 de gener a Barcelona
Euromed Capital, presidit per Bpifrance, organitza el seu sisè fòrum els dies 17 i 18 de gener a Barcelona. Dos
anys després d’una edició dedicada al creixement a l’Àfrica, l’associació, tot reunint societats públiques i privades
del private equity dels dos costats del Mediterrani, ha triat el «Digital Big Bang», les seves conseqüències i les
seves oportunitats per a la comunitat empresarial com a tema central.
Tot i que al principi demanava un canvi en l’intercanvi d’informació, la digitalització ha evolucionat ràpidament fins
a modificar la nostra manera de pensar. Mentre que les «natives digitals» i algunes companyies han nascut
digitalitzades, altres s’han de transformar. Com subratlla la Comissió Europea, «la digitalització no és una opció
sinó una necessitat per a les empreses i les economies europees en el seu conjunt. No es pot aturar i ha d’anar
acompanyada. Aquest procediment comporta nombroses oportunitats, però també repercussions».
En aquesta edició del fòrum biennal d’Euromed Capital s’esperen més de 400 persones, així com una cinquantena
d’interventors, tots originaris del capital d’inversió (empresaris, banquers, inversors, advocats, membres de firmes
d’auditoria, experts en comptabilitat o d’agències de comunicació financera).
L’esdeveniment reunirà diverses entitats públiques com l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) i la Banca Europea
d’Inversions (BEI), però també privades, entre les quals, Africinvest, Abraaj o Mediterrania Capital Partners.
Nicolas Dufourcq, director general de Bpifrance, inaugurarà el fòrum, que serà clausurat per Carmen Vela,
Secretària d'Estat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació del Ministeri d’Economia.
Entre els temes tractats, comptem amb els Fintech, la intel·ligència artificial i la seguretat cibernètica. El programa
comprèn igualment unes sessions pràctiques com «Digital transformation: how to balance business opportunities
and new risks/regulatory and compliance requirements?». Bpifrance i l’European Institute of the Mediterranean
(IEMED) presentaran cadaun un estudi: el primer sobre la digitalització de les pimes, el segon té com a títol «The
Mediterranean as a living lab».
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