INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS
MEMÒRIA D'ACTUACIONS
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
L'Institut Valencià de Finances té com a missió actuar com principal instrument de la política financera de la Generalitat, sent les seues
principals funcions:
-L'atorgament de finançament a les empreses valencianes a fi d'impulsar la competitivitat del nostre teixit productiu.
-Promoure la utilització d'instruments financers.
-Recolzar en el desenrotllament de les polítiques d'àmbit social i
-La gestió d'una cartera d'actius generada amb motiu del desenrotllament de la seua activitat creditícia.
Com a entitat competent en l'execució de la política de crèdit públic del Govern Valencià, l'IVF posarà a disposició del sector públic, de
les empreses i entitats privades i de les persones, els instruments financers adequats per al desenrotllament de les polítiques d'impuls
econòmic i d'inclusió social del Consell. Així mateix, gestionarà la seua cartera d'actius compaginant l'optimització en la seua
realització i retorn amb les actuacions encaminades a facilitar la viabilitat de les empreses prestatàries de l'IVF.
A més, com a entitat adscrita a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, la finalitat de la qual és gestionar el pressupost de la
Generalitat de manera responsable i sostenible, l'IVF haurà de mantindre les actuacions específiques de recuperació dels actius crediticis
que presenten problemes de reembossament, com a font d'ingressos que permeta alliberar recursos per a altres fins, contribuint així a
pal·liar les dificultats pressupostàries.
D'altra banda, com a entitat especialitzada en la matèria, l'IVF actuarà com a agent difusor i assessor en matèria econòmica, financera i
de finances públiques, i col·laborarà amb altres departaments de la Generalitat, amb altres Administracions Públiques i amb altres
Institucions per a potenciar la difusió del coneixement, del debat i discussió en les matèries anteriorment al·ludides.
Com a responsables de la gestió d'una cartera d'actius (crediticis, immobiliaris, etc), l'IVF té com a objectiu la maximització
d'ingressos per a la Generalitat conjugant una gestió racional dels mateixos i col·laborant, quan això siga possible i necessari, amb els
titulars dels crèdits per a incorporar modificacions en els contractes que faciliten la viabilitat i continuïtat dels projectes empresarials.
OBJECTIU I ACCIONS A DESENVOLUPAR DURANT EL 2020
1.-establir i actualitzar els mecanismes que faciliten l'accés al finançament a les empreses de la Comunitat Valenciana per als seus
projectes, així com subscriure acords amb altres entitats. Eventualment l'IVF podria prestar avals, caucions i altres tipus de garantia. En
este sentit es presentaran les línies que fomenten l'ús dels distints instruments financers oferits per l'IVF. En este sentit es presentaran les
línies de finançament a associacions empresarials de diferent àmbit, tant per localització com per sector de l'activitat econòmica, així
com s'establiran acords amb les Agències de Desenrotllament Local dels municipis de la Comunitat Valenciana que mostren interés a
col·laborar amb l'IVF.
2.- Gestionar la cartera d'actius de l'activitat de finançament exercida. Anàlisi, tramitació i formalització tant de les noves operacions
com de les novacions sol·licitades per les empreses per a facilitar la correlació de cobraments i pagaments necessària parell la viabilitat
i continuïtat dels projectes, adaptant les condicions de les novacions al nou entorn econòmic i social. Realitzar liquidacions periòdiques
en la cartera de prestem. Gestió i control dels actius adjudicats amb motiu de les actuacions de recuperació, amb vista a maximitzar
ingressos en la seua alienació.
3.- Augmentar l'eficiència de l'IVF. Este objectiu es planteja per a alinear les actuacions de l'IVF, amb el repte plantejat per la
Generalitat en relació a la creació d'una Administració Pública moderna, eficaç i orientada al ciutadà.
4.- Establir els mecanismes que faciliten la bestreta dels drets derivats de la prestació de servicis prestats per compte de l'Administració
i/o de subvencions que la GVA atorga als ciutadans i organitzacions que compten amb caràcter i tipologia social, de manera que puguen
accedir a les mateixes de forma prèvia al pagament pressupostari de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
5.- Incrementar la notorietat de l'IVF amb un nombre més gran d'aparicions en els mitjans i xarxes socials, no únicament amb un
objectiu numèric, sinó també amb un objectiu comercial, de manera que l'aparició en els mitjans, bé siga de forma informativa o de
forma publicitària tinga una relació directa amb l'increment de l'activitat creditícia de l'IVF.
6.- Seguiment i control dels Fons de Capital Risc en què participe l'IVF i d'aquells instruments financers per als que té encomanada la
seua gestió.
Per al compliment dels seus objectius, l'IVF rebrà:
-SUBVENCIÓ DE CAPITAL: amb la finalitat de renovar l'immobilitzat material, fonamentalment en matèria d'equipament i
instal·lacions s'ha sol·licitat una subvenció de capital.
-SUBVENCIÓ PER A COSTOS TECNOLÒGICS DE L'ACTIVITAT CREDITÍCIA: el procés de conversió de l'IVF en una institució
de crèdit públic requerix d'uns gastos associats a desenrotllaments tecnològics molt significatius, que es pretenen cobrir amb esta
subvenció fins que abast un volum suficient d'activitat.
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