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RESUM

Aconseguir el capital inicial necessari és essencial per poder 
començar a desenvolupar qualsevol projecte de negoci. Els darrers 
anys, molts emprenedors arreu del món han pogut transformar les se-
ves idees de negoci en empreses que generen grans beneficis, grà-
cies a l’augment de la disponibilitat del capital que s’ha produït a es-
cala mundial en diferents àmbits. L’objectiu d’aquest article és 
examinar les principals iniciatives que han causat aquest fenomen, 
així com analitzar-ne el desenvolupament potencial. Així doncs, les 
iniciatives que es tractaran seran les següents: crowdfunding, venture 
capital, criptomonedes, ICO i fons sobirans d’inversió.
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ABSTRACT

Obtaining the necessary initial capital is essential in order to start 
developing any business project. In recent years, many entrepreneurs 
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around the world have been able to transform their business ideas into 
companies that generate significant benefits, thanks to the increase in 
capital abundance that has taken place worldwide at different levels. 
The aim of this article is to examine the main initiatives that have 
caused this phenomenon, as well as to analyze their potential devel-
opment. Thus, the initiatives that will be dealt with will be the follow-
ing: Crowdfunding, Venture Capital, Criptomonedes, ICOs and Sov-
ereign Investment Funds.

Classification JEL: O30, O33, G39

KEYWORDS
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1. Introducció

L’any 1776, l’economista Adam Smith va publicar el llibre Wealth of 
Nations, on analitzava els factors que determinen la riquesa i el desenvolu-
pament de les nacions. L’acumulació del capital va ser un dels principals 
conceptes als quals Smith va fer referència com a impulsors de l’economia 
mundial. Segons Smith, l’abundància i disponibilitat de capital estimula 
l’activitat econòmica a través de la inversió en béns de capital i capital humà 
i impulsa el creixement econòmic. 

Al llarg dels últims anys, l’abundància de capital disponible per a la 
inversió en noves idees de negoci i empreses innovadores ha augmentat ex-
ponencialment a tot el món. Segons l’informe anual del 2017 de la National 
Venture Capital Association, l’any 2016 més de 7.750 negocis van rebre 
69.100 milions de dòlars com a finançament per part d’empreses de venture 
capital. Aquesta acumulació de capital sense precedents està accelerant el 
desenvolupament econòmic i tecnològic, ja que l’augment de la inversió es-
timula la investigació i la creació de nous negocis.

Tanmateix, les empreses de venture capital no són les úniques que han 
potenciat aquesta major disponibilitat de capital. Gràcies a internet i als pro-
gressos tecnològics, han sorgit diverses oportunitats per als emprenedors 
que busquen finançament (SingularityHub, 2018). Així doncs, les principals 
àrees que estan generant l’augment exponencial de la inversió són les quatre 
següents: les plataformes de crowdfunding, les empreses de venture capital, 
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les ICO (Initial Coin Offerings) i els fons sobirans d’inversió (Sovereign 
Wealth Funds). 

L’objectiu d’aquest article és explicar aquestes iniciatives, descriure’n 
l’evolució al llarg dels últims anys i analitzar-ne el potencial desenvolupa-
ment futur. 

2. Crowdfunding: la democratització de l’accés al capital

El crowdfunding és un mètode de captació de capital mitjançant apor-
tacions col·lectives (poden ser d’amics, familiars, clients i inversors indivi-
duals) normalment a través de plataformes d’internet (Investopedia, 2018). 
D’aquesta manera, els emprenedors o entitats que necessiten recaptar fons 
ho poden fer exposant les seves idees o propostes de negoci a un gran nom-
bre de potencials petits inversors.

La primera iniciativa rellevant de crowdfunding va ser l’any 1997, 
quan la banda de rock britànica anomenada Marillion va captar al voltant de 
60.000 $ a través d’internet per a la seva gira musical (Fundable, 2018). 
L’any 2000 va sorgir la plataforma Artistshare, que oferia la possibilitat als 
fans de fer aportacions petites per als seus grups de música preferits. L’èxit 
dels projectes d’Artistshare va inspirar als creadors de moltes altres plata-
formes. Entre d’altres, l’any 2008 va néixer Indiegogo, seguida de Kickstar-
ter l’any 2009. 

Gairebé deu anys més tard, a dia d’avui aquestes dues plataformes són 
les més reeixides del mercat: només Kickstarter ha donat suport a més de 
150.500 projectes, a través de més de 15 milions de col·laboradors. Mun-
dialment, el volum total de la inversió efectuada a través de plataformes de 
crowdfunding o préstecs peer-to-peer va ser de 34.000 milions de dòlars 
l’any 2017 (Fundly, 2017). Addicionalment, s’espera que el creixement 
d’aquest tipus d’inversions sigui a gran escala, arribant als 300.000 milions 
de dòlars l’any 20251.

Principalment, existeixen dos tipus de campanyes de crowdfunding: 
les que ofereixen la possibilitat d’encarregar els productes abans que s’ha-
gin llançat al mercat i les que proposen als inversors compartir una part dels 
ingressos futurs a canvi de la seva aportació (Belleflamme et al., 2014). La 
primera opció (pre-ordering), permet als col·laboradors del crowdfunding 
diferenciar-se dels altres consumidors que esperaran fins que el producte es 
llanci al mercat per comprar-lo. La segona modalitat (profit-sharing) no im-

1. <http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/>.
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plica que l’inversor necessàriament hagi de comprar el producte que s’està 
desenvolupant.

Un dels casos d’èxit de crowdfunding és el de Tropic Shoes, unes saba-
tes especials per a viatgers dissenyades pels emprenedors barcelonins Al-
bert Espinós i Lluc de Gispert. La campanya de Tropic Shoes a Kickstarter 
tenia l’objectiu d’aconseguir 12.500 €, però va acabar captant un total de 2,1 
milions d’euros en només 50 dies (Kickstarter, 2018). Gràcies al suport dels 
col·laboradors d’aquesta plataforma de crowdfunding, l’empresa no només 
va poder llançar els seus productes al mercat amb èxit, sinó que a més va 
guanyar reconeixement a escala internacional.

Sens dubte, el crowdfunding ha suposat un canvi de paradigma pel que fa 
a l’accés al capital, ja que permet que qualsevol persona pugui publicar la seva 
idea i demanar finançament per tal de fer-la realitat. Per aquest motiu, és un 
dels pilars de l’abundància de capital que s’està desenvolupant a tot el món. 
Tanmateix, tal com va dir el professor Ethan Mollick (Wharton University), 
«el valor únic del crowdfunding no es troba als diners, sinó a la comunitat».

3. Venture capital: finançament i assessorament

Les companyies de venture capital (VC) proporcionen finançament a 
les startups i altres negocis petits, a través de les aportacions que fan inver-
sors individuals i institucionals (Sahlman, 1990). A canvi de la seva aporta-
ció, generalment els inversors obtenen una part de les accions de l’empresa 
que estan finançant. Les startups reben aquest tipus de finançament perquè 
s’espera que tinguin un gran creixement a llarg termini. Així doncs, tot i que 
es tracta d’una inversió de risc, el retorn esperat és elevat. De la mateixa 
manera que el crowdfunding ha crescut a un ritme sense precedents al llarg 
dels últims anys, les inversions de venture capital també ho han fet. Només 
a Europa, l’any 2017 es va arribar al màxim històric de 19.100 milions de 
dòlars invertits a través de venture capital (KPMG, 2018).

La primera empresa que va introduir el model de negoci de venture 
capital va ser la companyia American Research and Development Corpora-
tion (ARD, creada l’any 1946). ARD va aconseguir captar 3,5 milions de 
dòlars, dels quals 1,8 milions eren d’inversors institucionals, incloent-hi 
universitats de gran prestigi com MIT i UPenn (Financial Poise, 2013). Des 
d’aleshores, gran part de les empreses més rellevants en l’àmbit tecnològic 
han rebut finançament de venture capital. Alguns dels exemples més re-
cents són Google, Amazon i Uber.

Un exemple d’un cas d’èxit d’empresa finançada per venture capital és 
Instagram. Instagram és una aplicació mòbil que permet als usuaris compar-
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tir fotografies i vídeos. La van desenvolupar els emprenedors Kevin Sys-
trom i Mike Krieger a San Francisco l’any 2010. Va cridar l’atenció de les 
VC perquè en menys d’un any i mig va aconseguir tenir més de 100 milions 
d’usuaris (Pivot International, 2015). Instagram va obtenir 500 milions de 
dòlars a les seves rondes de finançament i va situar el valor de l’empresa al 
voltant dels 25 milions de dòlars. Finalment, Facebook va comprar l’em-
presa per 1.000 milions de dòlars.

La principal funció d’una empresa de venture capital és posar en con-
tacte a emprenedors que necessiten finançament per a les seves idees de ne-
goci amb inversors disposats a donar suport a aquests emprenedors. Per tal 
d’aconseguir aquest objectiu, les activitats d’una venture capital són les tres 
següents (Kaplan & Lerner, 2010). En primer lloc, les VC destinen gran part 
del seu temps i recursos a analitzar potencials idees de negoci on podrien 
invertir. En segon lloc, un cop ja s’ha decidit en quins negocis s’invertirà, es 
dissenya el contracte que regularà la relació entre l’inversor i el negoci. 
L’objectiu és assegurar que els ingressos de l’inversor seran proporcionals a 
l’èxit de l’empresa i que si l’empresa no va bé, la VC s’encarregarà de ges-
tionar-la. Finalment, les VC també assessoren els emprenedors per maxi-
mitzar els seus resultats.

Així doncs, un dels avantatges més valuosos que proporcionen les em-
preses de venture capital és guiar i aconsellar als emprenedors, sovint fins i 
tot prenent el control de situacions on s’han d’afrontar les decisions més 
complexes (Bygrave, 1992). D’aquesta manera, les VC incrementen el valor 
de les empreses o idees de negoci en les quals han invertit.

4. Criptomonedes i ICO

Una criptomoneda és un actiu digital dissenyat per a ser utilitzat com a 
bé intercanviable en transaccions financeres que es verifiquen mitjançant 
tecnologia criptogràfica avançada (Investopedia, 2018). La principal dife-
rència, respecte a la moneda tradicional, és que en comptes de gestionar-se 
de manera centralitzada al sistema bancari, el control de les criptomonedes 
és descentralitzat. Generalment, el control descentralitzat de les criptomo-
nedes s’aconsegueix mitjançant la tecnologia blockchain.

Abans que existís la tecnologia blockchain, qualsevol transacció en lí-
nia depenia d’un intermediari (per exemple, un banc) que assegurés de ma-
nera centralitzada que la transferència d’actius s’havia efectuat correcta-
ment. Tanmateix, el fet que el sistema tradicional sigui centralitzat implica 
que un nombre reduït d’intermediaris assumeixen el poder de gestionar 
grans quantitats de dades personals, així com tot el risc que comporta asse-
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gurar que el sistema central no sigui víctima del hackeig (Tapscott & Taps-
cott, 2016). 

La tecnologia blockchain va sorgir com a alternativa al sistema tradi-
cional de control centralitzat, ja que permet controlar les transaccions de 
manera descentralitzada a través d’una xarxa amb milers d’ordinadors con-
nectats. El fet que sigui un sistema descentralitzat fa que no pugui ser hacke-
jat, com és el cas del sistema tradicional. Així doncs, aquesta tecnologia 
ofereix la possibilitat als usuaris d’interactuar amb actius digitals a través 
d’un sistema de transaccions peer-to-peer.

La primera criptomoneda que es va crear va ser bitcoin, l’any 2009 
(Nakamoto, 2008). El creador de bitcoin és desconegut, ja que avui dia no-
més se sap que la persona que el va crear va fer-ho sota el pseudònim de 
Satoshi Nakamoto. El primer negoci que va acceptar un pagament amb bit-
coin va ser la pizzeria Papa John’s, on un client va comprar dues pizzes per 
10.000 BTC (Wallace, 2011). Des d’aleshores, el nombre de transaccions 
diàries no ha parat d’augmentar. A més de bitcoin, existeixen al voltant de 
4.000 criptomonedes actives al mercat.

Aquest creixement de les criptomonedes ha obert la porta a un nou ti-
pus de finançament: les ICO (Initial Coin Offerings). L’objectiu d’una ICO 
és finançar el naixement d’una nova criptomoneda, mitjançant les aporta-
cions dels inversors que, a canvi, reben unitats de la nova criptomoneda. 
Tanmateix, cal tenir en compte que els inversors que participin en la ICO no 
obtindran participacions de l’empresa que estiguin finançant (a diferència 
del que passaria en una IPO).

Cal destacar que les ICO no estan regulades per la CNMV (Comissió 
Nacional del Mercat de Valors) i la compra dels tokens que s’hi ofereixen 
no està motivada per la revalorització del token al mercat, sinó per la seva 
posterior utilització a la xarxa mitjançant la compra de serveis o productes. 
D’altra banda, en una STO (Security Token Offering) també s’hi ofereixen 
tokens, però a diferència dels d’una ICO, els security tokens tenen les carac-
terístiques pròpies dels instruments de finançament convencionals, com les 
accions o els bons. En el cas de les STO, estan regulades per la CNMV i els 
compradors són inversors que volen obtenir un benefici amb revalorització 
dels tokens al mercat.

Durant els darrers anys, les ICO han esdevingut un instrument cada cop 
més potent per a captar fons per a un projecte empresarial. El funcionament 
és el següent: els emprenedors venen com a idea atractiva les seves propos-
tes de noves criptomonedes i els inversors les compren. Amb els diners cap-
tats mitjançant la ICO, els emprenedors poden finançar els seus projectes 
sense haver de diluir-ne la propietat. 

Segons dades del Wall Street Journal, la quantitat invertida a través de 
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les ICO va ser de 7.150 milions de dòlars a la primera meitat del 2018 (més 
que el total anual de l’any 2017, que va ser de 6.600 milions). Un dels trets 
més significatius de les ICO és que aconsegueixen captar grans quantitats de 
diners en un espai de temps molt reduït. Per exemple, un dels casos més 
coneguts d’una ICO amb èxit és el de la criptomoneda ethereum. Durant els 
42 dies que va durar la seva ICO, Ethereum va captar 18 milions de dòlars i 
va ser un dels detonants que van desencadenar el fenomen de les ICO (Me-
dium, 2017).

Malgrat la controvèrsia que han provocat les ICO per la seva manca de 
regulació institucional, sens dubte han contribuït a augmentar la disponibili-
tat de capital per a finançar nous negocis.

5. Fons sobirans d’inversió

Una altra eina de finançament que s’ha enfortit durant els últims anys 
són els Sovereign Wealth Funds (fons sobirans d’inversió). Es tracta d’uns 
fons d’inversió estatals que inverteixen en actius diversos (tal com accions, 
bons, fons d’inversió private equity). La base del capital d’aquest tipus de 
fons habitualment prové dels superàvits de la balança de pagaments, les 
operacions oficials en moneda estrangera, els ingressos de les privatitza-
cions, els pagaments de transferències governamentals, els excedents fiscals 
i/o els ingressos derivats de les exportacions de recursos (Sovereign Wealth 
Fund Institute, 2018).

Segons dades del Sovereign Wealth Lab research center de l’IE Bu-
siness School (2017), el 2016 el valor total de les transaccions efectuades 
pels fons sobirans d’inversió va ser de 16.200 milions de dòlars. Encara que 
es tracta d’un instrument financer relativament nou, la riquesa total gestio-
nada per aquests fons equival al PIB combinat de Rússia i Alemanya (Sove-
reign Wealth Lab, 2018). Des de l’any 2005, s’han creat més de 40 fons so-
birans d’inversió i la previsió és que aquesta xifra continuï augmentant 
(Sovereign Wealth Fund Institute, 2018).

Alguns països han creat fons sobirans d’inversió per diversificar les 
seves fonts d’ingressos (Investopedia, 2018). Per exemple, gran part de la 
riquesa dels Emirats Àrabs Units (EAU) prové de les exportacions de petro-
li. Per aquest motiu, el govern dels EAU va decidir destinar una part de les 
seves reserves a un fons sobirà d’inversió que inverteix en actius diversifi-
cats, per tal de protegir-se del possible risc derivat del petroli. 

Pel que fa al futur, segons un informe de PwC (2016), durant els prò-
xims anys els fons sobirans d’inversió esdevindran cada vegada més proac-
tius i sofisticats. Addicionalment, es preveu que augmentaran els acords en-
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tre aquest tipus de fons, així com les iniciatives de conversió amb altres 
entitats d’inversió professionals, com ara les empreses de private equity. 
Així doncs, tot indica que els fons sobirans d’inversió seran cada vegada 
més rellevants com a alternativa per al finançament de projectes.

6. Conclusió

Antigament, quan un emprenedor buscava finançament, les seves op-
cions eren limitades: intentar aconseguir el suport d’un banc o demanar la 
col·laboració d’amics i familiars. En conseqüència, molts dels projectes i 
idees de negoci no arribaven a fer-se realitat. Ara, gràcies a les noves tecno-
logies, el sector financer ha deixat de ser un àmbit exclusivament dominat 
pels bancs i altres entitats financeres tradicionals i obre pas a iniciatives com 
les que s’han exposat en aquest article.

Així doncs, es tracta d’un moment molt atractiu per als emprenedors. 
Mai abans havia estat tan gran el nombre potencial de projectes que tenen 
l’oportunitat de passar de ser només una idea a ser un negoci que genera be-
neficis. Per aquest motiu, convé conèixer les diferents opcions disponibles i 
reinventar-se per tal d’explorar noves alternatives a l’hora de buscar finan-
çament per a un projecte.
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