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Fepime, la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, ha presentat
el passat 4 de juny a la seu de Foment
del Treball, les principals conclusions del
Congrés de la Micro, Petita i Mitjana empresa de Catalunya 2018. Es tracta d’un
congrés que s’ha allargat quatre mesos i
en el que s’han celebrat 22 trobades amb
organitzacions empresarials territorials i
sectorials adherides a Fepime Catalunya
(que representen més de 200.000 pimes)
amb l’objectiu de fer una radiografia real
de les necessitats que tenen les pimes
catalanes per continuar sent competitives.

Fepime Catalunya ha donat a conèixer les conclusions del congrés en un acte, que ha comptat amb la
participació del President de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), Juan
Rosell; el Secretari d’Empresa i Competitivitat de la
Generalitat de Catalunya, Joan Aregio; el Secretari
General del Comitè Econòmic i Social Europeu, Luis
Planas; el president de Foment del Treball, Joaquim
Gay de Montellà i el president de la Confederación
Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Antonio
Garamendi, entre altres.
El 3r Congrés de la Micro, petita i mitjana empresa de
Catalunya celebrat amb associacions empresarials de
tot el territori exposa que les inquietuds més rellevants
de les pimes catalanes, a més de la dificultat per trobar
de personal, són: l’adaptació a la transformació digital,
la inadequada oferta de Formació Professional, la poca
inversió en infraestructures i la lentitud administrativa
Més enllà de les necessitats específiques de cada
sector o territori, les conclusions mostren que hi ha cinc
temes transversals que s’han repetit en totes i cada
una de les sessions. La més rellevant, tenint en compte
els elevats nivells de desocupació juvenil a Catalunya,
és la dificultat per trobar personal qualificat.

Juan Rosell, president de CEOE; Mª Helena de Felipe,
presidenta de Fepime i Joaquim Gay de Montellá, president de
Foment del Treball.

Aquesta inquietud lliga amb una altra de les conclusions del congrés: la necessitat de redefinir la
Formació Professional. Els empresaris catalans
han exposat que és imprescindible que els plans de
formació recullin i s’adaptin a les necessitats de la
indústria per evitar que la bretxa entre la formació i
l’ocupació sigui cada cop més gran.

La tercera edició del congrés s’ha centrat en la necessària transformació digital que han d’implementar
les pimes catalanes per seguir competint al mercat en
igualtat de condicions. Entre els principals entrebancs
que han mostrat els empresaris davant la digitalització destaquen l’elevat cost econòmic; la manca de
coneixement del nou entorn digital; la necessitat de
dependre de terceres persones externes a l’empresa i
la desconfiança que això comporta.
En aquest sentit, les recomanacions de Fepime Catalunya per inspirar a les administracions públiques a
millorar la competitivitat i el creixement de la pime catalana passen per realitzar campanyes de sensibilització
sobre la urgència d’abordar la digitalització, la creació
d’oficines de consultoria per a petites empreses i la
deducció fiscal de les inversions en I+D+i, entre altres.
A totes les sessions de treball i en cada un dels territoris

els empresaris han posat damunt la taula la necessària
millora en infraestructures relacionades amb el transport com a prioritat per mantenir la competitivitat. Entre
les demandes més reiterades hi ha l’alliberament de
certs peatges; el desenvolupament del Corredor Mediterrani; major inversió en Rodalies i millora del transport
ferroviari de mitja distància, entre d’altres. També en
matèria d’infraestructures en telecomunicacions es
reivindica la implantació i desplegament de la fibra
òptica arreu de Catalunya per tal que les pimes tinguin
les eines necessàries per adaptar-se a la digitalització.
Pel que fa als tràmits administratius, els empresaris
posen de manifest que la lentitud i la dificultat de certes
gestions suposa un entrebanc per a l’activitat econòmica i productiva i demanen que se simplifiquin processos
d’ordenances fiscals, taxes, bonificacions, etc. Fepime
Catalunya proposa l’eliminació de les duplicitats entre
tots els nivells d’administracions públiques, el desplegament definitiu de la Finestreta Única Empresarial
i aplicar estratègies d’una sola vegada (‘once-only’)
engegades en el marc dels plans d’acció europeus
d’administració electrònica per minimitzar les càrregues
administratives a les empreses.
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Entre les propostes que fa Fepime Catalunya en aquest
àmbit destaquen la recomanació d’establir una relació
fluida i efectiva entre educació i empresa i també facilitar
a les micro i petites empreses els models de Formació
Professional Dual adaptats a les seves característiques.
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Luis Planas, nou Ministre
d’Agricultura, Pesca i Alimentació

Luis Planas, qui va intervenir a la cloenda del 3r
Congrés de la Micro, Petita i Mitjana empresa de
Catalunya, ha estat nomenat Ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern d’Espanya.
El valencià Luis Planas va intervenir a l’acte de
cloenda com a Secretari General del Comité
Econòmic i Social Europeu (CESE) parlant d'agricultura i l'empresa agrària. Al finalitzar l'acte membres de l'Institut van tenir l'ocasió d'intercanviar
parers sobre la nova PAC. Aleshores encara no es
coneixia la nova responsabilitat de Planas davant
el Ministeri d'Agricultura.
Fins ara, Planas ha estat secretari general del
Comitè Econòmic i Social Europeu. Anteriorment
va ocupar el càrrec de conseller d’Agricultura i
Pesca a la Junta d’Andalusia i també ambaixador
al Marroc.
Entre els reptes de futur del nou ministre hi ha la
negociació de la propera Política Agrícola Comú
(PAC) o aconseguir que l’impacte del ‘brexit’ sigui
el menor possible per a la flota pesquera nacional.
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Principals conclusions de Fepime sobre
la trobada empresarial amb l’Institut Agrícola
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Algunes dades de demografia empresarial al
sector agrícola:
El sector agrícola té una gran importància dins
l’economia espanyola i catalana, sent un dels seus
principals motors d’activitat.
• El valor afegit brut de la producció agrícola de
Catalunya va ascendir als 1.925 milions d’euros,
un 7% sobre el total d’Espanya, emprant un 6%
de la població ocupada en el sector agrícola.
• Catalunya representa el 28,5% del Valor Afegit
Brut de la producció agroalimentària nacional
(5.489 milions d’euros) i un 21% de l ’ocupació
total del sector.
• El sector agroalimentari suma un 3,6% del PIB de
Catalunya i un 15% del valor afegit Brut del seu
sector industrial.
Es tracta d’un sector compost de petites i mitjanes
empreses:
• El 42% de les explotacions agrícoles té una superfície útil inferior a les 5 ha., Un 35% està entre
les 5 i 20 hectàr ees.
• El 69% de les explotacions agrícoles tenen una
producció inferior als 25.000 euros, i un 16.7%
oscil·la entre els 25.000 i els 100.000 euros.

FEPIME i l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre van
organitzar la sessió de treball conjunta per conèixer
més de prop les inquietuds del sector agrícola i agroalimentari i les grans línies de treball.
Des de la seva fundació l’any 1851, l’Institut Agrícola
ha representat els empresaris agrícoles en la defensa
d’un marc jurídic estable que permeti el creixement i la
competitivitat d’una activitat econòmica fonamental per
la vida de les persones i un sector estratègic de país.
Dins l’Institut hi ha empreses agrícoles, agroalimentàries, i també empreses de serveis relacionades amb
el conjunt del sector i propietaris forestals.
Per això l’Institut sempre ha estat un ferm defensor
dels principis que configuren un ordre social liberal, la
propietat privada, els drets individuals, l’imperi de la llei
i la llibertat d’empresa, tots ells principis irrenunciables
per a la defensa d’una societat oberta i una economia
forta, justa i sostenible.
En l’actualitat destaquen dos grans missatges per a la
defensa d’un sector agrícola competitiu i sostenible.
En primer lloc, entendre que l’agricultura, i resta de
sectors agroalimentaris, és un sector com qualsevol
altre on els poders públics han de poder garantir un
marc regulador estable, eficient, que afavoreixi la
sostenibilitat mediambiental però també econòmica
del sector.
En segon lloc, remarca la importància de la dimensió
europea i guanyar presencia en els principals centres
de debat polític d’Europa avui ja el gran mercat comú,
i també la principal font de dret i de regulacions que
afecten el desenvolupament i futur del sector. Aquesta
presència a Europa implica guanyar visibilitat dins
l’entramat d’institucions europees, donant suport a
associacions com FEPIME i buscant aliances i complicitats amb associacions d’altres països.

Mª Helena de Felipe, presidenta de Fepime i Baldiri Ros,
president de l'Institut Agrícola a la seu de l'Institut Agrícola

(1) Despoblació zones rurals. En les últimes dècades,
Espanya ha estat un dels països que més ràpidament i
de manera més intensa ha experimentat una migració
de les zones rurals a les ciutats. Fins a cert punt, es
tracta d’una dinàmica normal i inevitable per l’avenç
de la tècnica i les noves tecnologies. Tanmateix, part
important d’aquests despoblament insostenible té molt
a veure amb el fet que moltes de les zones rurals no
compten amb la infraestructura mínima per competir
amb les ciutats, i la prestació dels serveis bàsics, com
l’educació i la sanitat, són d’una qualitat menor i sovint
implica dur a terme desplaçaments no menors. És per
això que per afrontar aquest problema cal anar més
enllà del que són les subvencions i ajudes directes, per
emprendre un pla més ampli, més creatiu, integral on
es reconegui la necessitat d’invertir en infraestructures
digitals en moltes zones rurals, així com reconèixer un
estatus fiscal especial, més atractiu, per què aquestes
zones puguin compensar el gap que tenen amb les
grans ciutats i poder competir en igualtat de condicions
per atraure talent i capital.
(2) Política Agrària Comú. La PAC, amb totes les
seves formes de finançament i ajudes, ha estat un dels
pilars en la construcció europea i, encara avui, segueix
com una de les partides del pressupost més rellevants.
El gran repte de la PAC és la de garantir la sostenibilitat
econòmica del sector a llarg termini.

Massa sovint la PAC ha inclòs una regulació excessiva
i ha volgut planificar en excés el conjunt del sector, el
que ha provocat no poques disfuncionalitats, injustícies,
a més de suposar un cost considerable pel contribuent
europeu.
En els anys vinents, la PAC ha de ser capaç d’anar
més enllà de les ajudes directes, i crear un marc jurídic
estable, eficient, comú pel conjunt dels europeus, on
l’activitat agrícola pugui ser una activitat rentable i sostenible sense el menysteniment del medi ambient. Massa
vegades, la política de Brussel·les ha considerat que
la productivitat del sector anava en perjudici respecte
al medi ambient, quan és just el contrari: els països on
la dotació de capital és menor i on l’activitat agrícola
és més rendible, també són els països capaços de
generar un menor impacte mediambiental en conjunt.
Cal avançar cap a una PAC més flexible, on hi hagi un
major grau de llibertat, més estable i que inclogui en
cada una de les seves propostes legislatives la dimensió econòmica.
(3) Aigua. Un dels vectors de competitivitat de l’agricultura en el futur és l’aigua. Sense aigua no hi ha
agricultura i sense aigua tampoc hi ha agricultura d’alt
valor afegit. A Europa en general, i Espanya en particular, del problema de l’aigua poques vegades se’n parla
malgrat que en bona mesura en depèn el futur de tots.
Molts cops l’estrès hídric no deriva de la falta de pluja,
que també, sinó d’una mala gestió dels recursos, de
falta d’inversions (en canals i embassaments), i per
no comptar amb un sistema d’incentius i preus que
afavoreixi la inversió en una bona i eficient tecnologia
de regadiu.

Sessió de treball celebrada el 2 de maig dins el marc del 3r Congrés de la micro, petita i mitjana
empresa de Fepime. Vam poder compartir les grans línies de treball per aquests propers anys
amb la delegació de Fepime encapçalada per la seva presidenta.
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Amb aquestes dues idees com a punt de partida, l’Institut té elaborat un pla de treball pels anys vinents on
destaquen les següents línies de treball:
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