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COVID-19: Informació internacional 
 
Detallem a continuació un seguit de documentació relacionada amb la resposta internacional a la crisi del 
coronavirus:  
 

a) Circular informativa en relació a l'anunci per part de Banc Central Europeu (BCE) d'un programa 
d'urgència de compra de bons públics i privats (Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP), valorat 
en més de 750.000 milions d'euros. (veure document). 

b) Informe de l'OCDE "SMEs and the coronavirus: open source overview of policy responses", de 16 de 
març, sobre l'impacte econòmic del coronavirus en les pimes i les respostes dels Estats a la situació 
d'emergència. Aquest document serà actualitzat regularment. (veure document). 

c)  Informe de l'OCDE "Coronavirus: l'economia mundial en risc", que tot i estar datat a principis del mes en 
curs, avalua a través de l'anàlisi d'escenaris l'impacte del Covid-19 sobre el creixement de l'PIB a nivell 
mundial i, entre d'altres, inclou dades rellevants sobre la caiguda de l'economia xinesa i el comerç global. 
(veure document). 
 

D’altra banda, li fem partícip de la sol·licitud d'informació que ens ha arribat des CEOE, en coordinació amb 
BusinessEurope, en relació amb dos aspectes. 
 

• Sobre aspectes relatius al Mercat Interior intracomunitari: 
 

* Coordinat des de la secretaria de la Comissió d'Unió Europea, en col·laboració amb la Comissió d'Indústria i 
Energia i el Consell del Transport i la Logística. 
Entre d'altres greus efectes, les mesures de contenció aplicades per frenar la ràpida propagació de l'COVID-19 
estan tenint un efecte distorsionador en termes de, en primer lloc, sorgiment d'obstacles a la circulació dins del 
mercat interior europeu; i, en segon lloc, disrupció de les cadenes de subministrament. 
Des BusinessEurope ens proposen enviar-los informació sobre els casos de bloquejos de el mercat interior 
europeu i disrupcions de les cadenes de subministrament dins de la Unió Europea. 
L'objectiu és traslladar aquests casos a la Comissió Europea amb l'ànim de donar-li suport en la resolució dels 
mateixos. Per a això, us facilitem les plantilles que ens trasllada BusinessEurope per a cada un dels casos, que us 
preguem utilitzeu, remetent les vostres aportacions, com més aviat millor, a bruselas.comunicaciones@ceoe.org: 
 
- Template single market blockages 
- Template supply disrutpions  
 

• Sobre aspectes relatius al Comerç Exterior: 
 
* Coordinat des de la secretaria de la Comissió de Relacions Internacionals (CEOE Internacional). 
D'altra banda, aquesta crisi també està generant implicacions negatives sobre els fluxos de comerç i inversió. 
En cas que disposis d'informació sobre alguna incidència rellevant en relació a les restriccions a el comerç i la 
inversió, i / o afeccions sobre les cadenes globals de subministraments, si us plau, comunica'ns-ho, també, al més 
aviat possible, a l'adreça montse@aeball.net 
 
#NoEstemDeVacances 
#EstemGuanyantElFutur                                                                                                          L’Hospitalet, març de 2020 
 

 
 

       
 
 

INFORMACIÓ INTERNACIONAL 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/Upmball-949944845072889/?fref=ts
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
http://files.clickdimensions.com/fomentcom-aepgp/files/acircular_informativa_internacional_ue_bce_19.03.20cast_cat.pdf?1584626825618&_cldee=bW9udHNlQGFlYmFsbC5uZXQ%3d&recipientid=contact-678517b625d7e2118756005056b24941-8af3465935e5481285b84c405a85f151&esid=64b5fb67-e869-ea11-be15-005056b24941
file:///C:/Users/Noelia/Desktop/files.clickdimensions.com/fomentcom-aepgp/files/bocdecovid-19-sme-policy-responses.pdf?1584626956396&_cldee=bW9udHNlQGFlYmFsbC5uZXQ=&recipientid=contact-678517b625d7e2118756005056b24941-8af3465935e5481285b84c405a85f151&esid=64b5fb67-e869-ea11-be15-005056b24941
http://files.clickdimensions.com/fomentcom-aepgp/files/cocdeinterimeconomicassessment-coronavirusmarch2020.pdf?1584627020834&_cldee=bW9udHNlQGFlYmFsbC5uZXQ%3d&recipientid=contact-678517b625d7e2118756005056b24941-8af3465935e5481285b84c405a85f151&esid=64b5fb67-e869-ea11-be15-005056b24941
mailto:bruselas.comunicaciones@ceoe.org
http://www.aeball.com/upfiles/gestor/TEMPLATE_SINGLE%20MARKET%20BLOCKAGES%20.docx
http://www.aeball.com/upfiles/gestor/TEMPLATE_SINGLE%20MARKET%20BLOCKAGES%20.docx
mailto:montse@aeball.net

