Les pimes i els autònoms
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#diguemprou

Les pimes i autònoms #DIGUEMPROU.
Estem en contra de les mesures que
dificulten la sortida de la crisi i frenen el
progrés del país.
Cal fer sentir la nostra veu!

#diguemprou

El 2007 Catalunya tenia 535.000 pimes que ocupaven més de dos milions
de persones. Avui dia en queden 470.000 que ocupen al voltant de
1.650.000 treballadors.

Per tant, en el llarg i tortuós camí de la crisi hem perdut 65.000
empreses i més de 350.000 llocs de treball.
Mortaldat de les nostres pimes en els últims 7 anys
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L’any en què començà la crisi les pimes generaven el 64% del valor afegit
dels sectors de mercat. A dia d’avui, aquest paràmetre se situa
lleugerament per sobre del 55%. La pèrdua de pes enfront de la gran
empresa i del sector públic i els sectors de no mercat és evident.
Així, podem afirmar que el segment de l’economia que més ha patit i
està patint la crisi és, sens dubte, el de les pimes i els autònoms.
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La crisi ha impactat també en l’estructura econòmica catalana
i agreuja el fenomen de la desindustrialització.

#diguemprou

Ens van PROMETRE que...

La REALITAT és que....

La sortida de la crisi vindrà de la
mà de les pimes i les noves
empreses.

Manca de sensibilitat per part del
sistema envers les pimes i els
autònoms.

Baixada d’impostos.

Augments en els costos de la
Seguretat Social.

Baixada de cotitzacions socials.
Seríem un país business
friendly.

Polítiques erràtiques i augments
dels preus de l’energia.
Més pressió fiscal.
Continua la manca de crèdit.
Reiterades inspeccions de tot tipus
Traves administratives.
...
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S’ha trencat de manera flagrant el contracte social amb
els petits empresaris, que són la majoria del teixit productiu.
Tenim uns governants que s’han mostrat més sensibles als
grans lobbies i les elits que als interessos d’aquesta majoria
silenciosa que afecta les nostres empreses i les nostres
famílies.

Per tot això toca dir prou, toca que tots junts:
#DIGUEMPROU
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emprenedoria
#DIGUEMPROU a les dificultats persistents per iniciar una
activitat empresarial.
#DIGUEMPROU a la pèrdua de tot el patrimoni personal i familiar
dels empresaris mentre els bancs recuperen els seus deutes i, si
cal, reben “rescats” públics.
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finançament
#DIGUEMPROU al fet que el sistema bancari rebi recursos del
Banc Central Europeu (BCE) al 0,25% però, en el millor dels
casos, presti al 5-8% als afortunats que reben un crèdit.
#DIGUEMPROU a no tenir un règim sancionador contra la
morositat.
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fiscalitat
#DIGUEMPROU a les pujades reiterades i generals d’impostos
dels darrers anys, a nivells local, autonòmic i estatal, que de fet
eludeixen ajustos importants en la despesa pública corrent i
augmenten la pressió fiscal sobre empreses i treballadors.
#DIGUEMPROU a l’excessiva pressió fiscal sobre les pimes i al
fet que aquestes acabin pagant un tipus efectiu d’impost de
societats superior al de les grans empreses.
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laboral
#DIGUEMPROU a l'augment de les bases de cotització de les
empreses en un context de crisi com l'actual, afegint nous
costos als comptes d’explotació de les empreses.
#DIGUEMPROU a una normativa que dóna poca participació a
les pimes en la regulació dels convenis col·lectius que els hi
afecta.
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energia
#DIGUEMPROU a la connivència entre l’oligopoli energètic i els
partits polítics quan posen per davant els interessos d’uns pocs
davant l’interès general.
#DIGUEMPROU a una política energètica erràtica, la
conseqüència de la qual es materialitza en el fet de tenir preus
elèctrics entre els més cars d’Europa, sobretot en els segments
de consum de les pimes i els autònoms.
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internacionalització
#DIGUEMPROU a les importants reduccions de recursos públics
destinats al suport a la internacionalització de les pimes i al fet
que la majoria d’aquests recursos minvants es dediqui a cobrir
despeses corrents de les agències públiques d’exportació a
nivell estatal i autonòmic.
#DIGUEMPROU al fet que les empreses exportadores hagin
d’omplir paperassa anacrònica i feixuga, quan haurien de
disposar de les màximes facilitats administratives per via
electrònica.
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infraestructures
#DIGUEMPROU a la gestió de les inversions públiques en
infraestructures amb criteris de rendibilitat política en comptes
de criteris de rendibilitat econòmica i d’eficiència.
#DIGUEMPROU a la política d’infraestructures radial i a la
centralització de la seva gestió, sense propiciar la competència.

#diguemprou

sector públic
#DIGUEMPROU al fet que el sector públic hagi retallat més que
reformat, de manera que persisteixen les seves ineficiències i
desajustos.
#DIGUEMPROU al fet que les retallades s’hagin centrat no
només en els serveis públics sinó sobretot en la inversió en
infraestructures, innovació i internacionalització, els àmbits que
més afavoreixen les empreses i l’economia productiva.
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formació i ocupació
#DIGUEMPROU a polítiques tèbies que no afronten els grans
reptes de la formació professional, més centrades en qüestions
organitzatives internes que a donar resposta a les necessitats
presents i futures dels empresaris i del mercat de treball.
#DIGUEMPROU a polítiques ocupacionals que no tenen en
compte el mercat del treball en el qual s’hauran d’inserir les
persones i que perpetuen les mancances de certs perfils
professionals.

Moltes gràcies

