
Pimes, ideologia i futur

S
ovint sembla que la petita 
i mitjana empresa (pime) 
estigui òrfena de refe-
rents i la seva realitat no 

trobi lloc fàcilment en els discur-
sos –i el que és pitjor– les políti-
ques públiques. A ulls de l’esquer-
ra tradicional, centrada en la de-
fensa de l’assalariat i els sindicats, 
moltes pimes encarnen a petita es-
cala els excessos i l’arrogància de 
la gran empresa. A més a més, com 
que en alguns casos la representa-
ció sindical no està garantida per 
falta de mida, s’estén la llegenda 
negra sobre petits empresaris i au-
tònoms.
 Per a la dreta, si més no en 
aquest país (qualsevol dels dos), les 
lleis encara segueixen sent massa 
vegades un instrument per trac-
tar d’afavorir els amics. Com que 
resulta que molts d’ells o bé pos-
seeixen o bé treballen o bé van ser 
elegits per treballar en llocs de di-
recció de les grans empreses, el re-
sultat final és que les polítiques de 
promoció econòmica conservado-
res acostumen a portar cognom i 
logotip.
 El primer pas per fer una políti-
ca a favor de la pime és desposseir-
la de tota ideologia. L’esquerra ha 
d’entendre que emprendre per un 
mateix és, ara com ara, progressis-
ta i sostenible. Hauria de desapa-
rèixer el clixé de pime explotado-
ra. Europa ho ha entès així des de 
fa molt de temps.
 La dreta hauria d’assumir un 

plantejament verdaderament li-
beral: no hi ha mercat eficient si 
no hi ha regles de joc que siguin en 
termes efectius iguals per a tots, 
petits i grans. I si s’ha de tenir pre-
venció contra alguna cosa és con-
tra les empreses de mida gran per 
la seva capacitat per definir el ter-
reny de joc a favor seu o anar fins i 
tot més enllà. 

Hostilitat

Entre els uns i els altres, per aver-
sió o simplement per desídia, hem 
convertit el nostre entorn econò-
mic en un terreny hostil per a les 
pimes. Malgrat les retòriques go-
vernamentals, la realitat és que les 
tres variables bàsiques de context 
per facilitar el treball a les pimes, 
regulació, finançament i fiscali-
tat, continuen empitjorant en re-
lació amb les grans empreses. 
 Per donar només tres apunts 
breus. Les últimes dades de l’índex 
Doing Business desmenteixen que 
tinguem governs business friendly 
per a pimes, tant a Barcelona com 
a Madrid. L’índex té els seus defec-
tes i limitacions, però seria teme-
rari ignorar que ocupem, des de fa 
deu anys, els últims llocs dins dels 
països desenvolupats (segons l’úl-
tim informe, el lloc 27 de 31) i que 
anem a pitjor.
 Pel que fa a finançament, mal-
grat les campanyes per convèn-
cer-nos que plou crèdit cada dia, 
segons les últimes dades del Banc 
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d’Espanya el saldo viu de crèdit con-
cedit a particulars i empreses està 
caient des del 2009 i ara està, en 
proporció al PIB, al nivell del 2006. 
 Finalment, pel que fa a la fiscali-
tat està per veure si el Govern cen-
tral aprofitarà la reforma fiscal per 
posar una mica d’ordre en el nos-
tre impost de societats; un curiós 
sistema que sembla dissenyat per-
què la petita i mitjana empresa pa-
gui els seus propis impostos i tam-
bé, de passada, ajudi a omplir l’es-
voranc que les deduccions de les 
grans empreses deixen en la hisen-
da pública. 

 Com en tants altres camps, si 
no es fan les coses no és perquè fal-
tin idees concretes ni propostes ra-
onables. Sabem el que s’ha de fer, 
no per donar un tracte de favor als 
petits empresaris, sinó per ender-
rocar aquelles barreres de vidre 
que dificulten el creixement dels 
seus negocis i la recuperació eco-
nòmica del nostre país. Ara úni-
cament falta tenir clar que no hi 
ha motius ideològics vàlids que ho 
impedeixin. H33 Montoro i Manuel lagares, aquest amb l’informe sobre la reforma fiscal.
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Si no s’apliquen les 
mesures adequades 
per recolzar les 
petites empreses no 
és per falta d’idees
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