Política econòmica

“LA FORÇA DELS ESTATS RAU EN LA SEVA FORÇA ECONÒMICA.”

La Política Econòmica de FORÇA CATALUNYA està orientada a facilitar i potenciar la creació de
riquesa a través de:
1. Promoure la posada en marxa i la continuïtat de tot tipus d’iniciatives emprenedores per a
fer créixer el nombre d’empreses del nostre teixit empresarial.
2. Potenciar el creixement i la capitalització de les petites i mitjanes empreses per tal de tenir
un teixit productiu més sòlid.
3. Promoure i facilitar les Fusions i Adquisicions per tal d’augmentar el nombre de grans
empreses catalanes.
4. La captació de grans empreses, especialment de les seves àrees de gran valor afegit com
Direcció, Disseny, Innovació, Màrqueting i Distribució.
5. Dedicar una especial atenció a desenvolupar els sectors innovadors que aporten un alt
valor afegit a la nostra economia.
Per a assolir aquest objectiu, ens basarem en la nostra manera de fer tradicional catalana, tot
adaptant-nos a les directrius de l’”Small Business Act for Europe” i tenint en compte les
suggerències i observacions expressades recentment per les Organitzacions Empresarials
catalanes.
Per a poder desenvolupar qualsevol política econòmica de profunditat és imprescindible acabar
prèviament amb la pèrdua constat de riquesa que suposa l’espoliació fiscal anual de 22.000 M€
que patim (60 M€diaris), és a dir, aquells impostos generats i pagats pels catalans que recapta
Espanya i que mai tornen a Catalunya, i que afecten directament el benestar actual dels catalans i
ofeguen de forma sistemàtica el nostre futur econòmic. Evidentment, només la creació d’un Estat
Catala independent, on els impostos dels catalans siguin per als catalans, acabarà amb aquesta
espoliació.

1. EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
1.1.

Pacte per l’educació

 Revisió de l’enfocament i continguts del sistema formatiu, orientant-lo cap a les
necessitats de les Empreses i del Mercat Laboral, amb la participació de les
Organitzacions Empresarials en la seva elaboració.
 Pacte per a l’educació que posi al capdavant el principi d’autoritat i el reconeixement de la
funció del professorat, que aposti per la seva formació contínua i que primi la cultura de
l’esforç i l’emprenedoria.
 L’anglès, llengua estrangera obligatòria.
 Aposta clara pel sistema anglo-saxó d’ensenyament (Discussió i Diàleg vs Classes
Magistrals)
 Substitució de la mentalitat funcionarial per la mentalitat emprenedora.
 Potenciar les Escoles de Negocis com a referent internacional per tal d'atraure estudiants
estrangers que estadísticament està comprovat que acaben creant empreses a Catalunya.
 Fer arribar a tots els racons del país les noves tecnologies i formar intensivament tota la
població per acabar amb l'analfabetisme digital
1.2.

Formació Professional

 Formació professional contínua i orientada a l’ocupació.
 Reconeixement de l’Empresa com a agent formador en l’àmbit de la Formació
Professional.
 Facilitar la participació de les pimes en el model de formació.
 Estendre el model de formació contínua entre les pimes i les cooperatives.
 Nou contracte laboral que faciliti la simultaneïtat dels estudis amb l’exercici professional,
especialment en els cicles formatius de grau mitjà i superior.
 Promoure el contacte dels estudiants dels darrers cursos amb l’Empresa.
 Potenciació de la formació no presencial, en temps flexible, perquè sigui compatible amb
l’activitat laboral.

2. LABORAL I IMMIGRACIÓ
2.1.

Mercat de Treball

 Flexibilitar el Mercat de Treball en línia amb les demandes competitives dels mercats
globals.
 Reforma en profunditat de l’absentisme laboral en tots els seus nivells de regulació.
 Desenvolupament de polítiques actives d'ocupació adaptades a les necessitats canviants
del mercat laboral, entre d’altres, afavorir la creació de cooperatives de treball.
 Foment del teletreball com a conciliació de la vida laboral i familiar, així com la conciliació
laboral de dones i maternitat.

2.2.

Força laboral d’origen immigrant

 El flux migratori s'adaptarà a les necessitats reals del país, establertes de manera clara i a
través d'estudis emesos periòdicament per l'organisme oportú. Es promourà especialment
la incorporació de mà d'obra qualificada que aporti talent i habilitats.
 Els drets dels immigrants estan subjectes a l'acompliment efectiu dels deures que
s'estableixen en el protocol per a la concessió de VISES d'entrada.
2.3.

Autònoms

 Accés al 100% de cotització de l’autònom, sense límit.
 Creació, mitjançant llei, d’un fons de cobertura per els casos de cessament forçós
d’activitat.
 Creació d’una normativa fiscal específica de l’autònom i/o empresari que garanteixi la seva
competitivitat.
 Reconeixement del treball a temps parcial dels autònoms, com és el cas de la venda a
domicili.

3. INNOVACIÓ I EMPRENEDORS
3.1.

Innovació i recerca

 Estimular i potenciar la recerca i la innovació.
 Incentivar fiscalment la innovació i a la recerca.
 Impuls de polítiques de cooperació entre les empreses en l’àmbit de la innovació.
 Impuls de totes aquelles accions que condueixin a un increment de les relacions empresauniversitat.
 Millorar la transferència de coneixements i tecnologia de les Universitats i Centres de
Recerca a les empreses.
 Situar la inversió en R+D al voltant del 4,5% del PIB.
 Invertir de forma porporcional en Universitats i Centres de Recerca.
 Captar cervells i científics de primer nivell mundial per al nostres centres d’investigació.
 Fomentar la internacionalització dels centres de recerca a través de potents ambaixades
comercials.
3.2.

Emprenedors

 Facilitar la posada en marxa i manteniment de les iniciatives emprenedores adequant-les a
la seva dimensió empresarial.
 Promoure l’esperit emprenedor, especialment entre les llicenciades universitàries.
 Accés a un finançament empresarial simplificat i competitiu. Impulsar els micro-crèdits per
als emprenedors, fomentar el “seed funding” i el capital risc.

4. L’EMPRESA CATALANA
4.1.

Creació d’empreses

 Facilitar la creació d’empreses en temps, costos i burocràcia. Reduir a menys d’una
setmana el temps necessari per a la creació d’una empresa.
 Implantar mesures de simplificació administrativa, de reducció de costos administratius i
establir la finestreta única par a tràmits administratius per part de les empreses.
 Establir mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Els
impagaments de documents mercantils han de tenir tractament penal.
 Limitar a un any la duració del conjunt de procediments jurídics de liquidació d’una
empresa, en cas de fallida no fraudulenta.
 Possibilitat de crear societats i cooperatives per part dels aturats i jubilats sense perdre el
subsidi o la pensió.
 Estendre al màxim la formació empresarial per a reduir l’ìndex de mortalitat dels nous
projectes empresarials.
4.2.

Internacional

 Fomentar la internacionalització de les empreses a través de potents ambaixades
comercials.
 Creació d’un canal d’informació internacional per a les empreses.
 Assegurar el compliment de les normatives nacionals i europees en matèria de
certificacions, homologacions i garanties de qualitat.
 Impuls de polítiques de cooperació entre empreses en l’àmbit de la internacionalització.
 Potenciació i efectivitat de les bases de cooperació per tal d’ajudar les empreses en els
seus processos d’internacionalització.
 Creació d’escoles de negocis amb mentalitat catalana, en els països en vies de
desenvolupament, per tal que l’empresari trobi col·laboradors preparats en els mercats
internacionals.
4.3.

Finançament

 Impuls de l’accés de les empreses al finançament, no sols amb polítiques fiscals, sinó
també amb fórmules que comporten implicació directa en els projectes, com ara Capital
Risc o Crèdits Participatius.
 Potenciació de les línies d’ajut al finançament de projectes internacionals d’implantació,
“joint ventures”, adquisició de tecnologia, entre altres.
 Informació i mesures per preparar el nostre teixit empresarial per a l’entrada en vigor dels
acords de Basilea II.
 Com a mesura per a estimular la capitalització de les petites i mitjanes empreses,
exempció de l’impost de societats per als beneficis no repartits.

5. INFRAESTRUCTURES
Partim de la base que Catalunya forma part de la “mega-regió” europea anomenada
EUROSUNBELT. D’aquesta mega-regió se’n deriva una concepció integrada de totes les
infraestructures ferroviàries, portuàries, aeroportuàries i viàries que determina i condiciona la
política d’infraestructures. El mar Mediterrani és el pont entre la fàbrica asiàtica i el client europeu i
l’arc mediterrani que acull aquesta mega-regió és una de les zones logístiques d’Europa amb un
potencial de creixement més important. Per a poder assolir tota aquesta potencialitat, necessitem
peremptòriament el traçat mediterrani del TGV de mercaderies tal com ho entenen a FERRMED.
Cas a part son les de telecomunicacions, energètiques i hidràuliques.
5.1.

Telecomunicacions

 Creació d’una xarxa de telecomunicacions de primer nivell que abasti tot el país.
 Xarxa de comunicacions pública i llogada a les companyies. Línia i ADSL a un preu entre
els més baixos d’Europa.
5.2.

Energètiques

 Realització de la línia MAT amb França per a suplir el dèficit energètic que patim
actualment, especialment a les comarques de Girona on només s’hi produeix el 10% de
l’energia que s’hi consumeix.
 Reducció de la dependència energètica dels carburants fòssils mitjançant la implantació
progressiva d’altres energies.
 L’estudi de les energies alternatives ha de ser una prioritat, reduint la dependència
energètica i buscant el tipus d’energia que tingui el cost menys elevat i respecti més el
medi ambient.
5.3.

Hidràuliques

 Mesures tècniques i econòmiques per a la racionalització del consum d’aigua a la
agricultura.
 Millora de les xarxes de conducció d’aigua per tal d’evitar pèrdues.
 Elaborar un estudi integral, per a tot el país, dels nostres recursos hídrics, per tal de poder
definir els sistemes que ens assegurin l’aigua en els propers 100 anys, com ja s’està fent
per exemple, a l’Estat de Califòrnia.

6. FISCALITAT
 Reducció de la pressió fiscal per a estimular la iniciativa empresarial i en conseqüència, la
creació de llocs de treball i el creixement econòmic.
 Supressió de l’impost sobre el patrimoni.
 Reducció fins al 20% de l’impost de societats per a tothom sobre la totalitat del benefici.
 Supressió de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 Deflactar anualment i de manera automàtica, el tipus de gravamen i l’escala de retencions
de l’IRPF d’acord amb la taxa d’inflació real de cada any.
 Reduir el tipus de gravamen de l’IRPF, en línia amb el de l’impost de Societats.

 Eliminació de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). L’impacte d’aquesta mesura
sobre les finances dels Ajuntaments, es tindrà en compte en el moment de redefinir les
competències municipals.
 Aplicació del tipus reduït de l’IVA sobre els serveis bàsics i productes de primera
necessitat, eliminant aquest impost per a aquelles fundacions i associacions sense ànim de
lucre amb un interès clarament social.
 L’IVA de les inversions inicials s’ha de retornar al següent trimestre, no compensar-lo
durant quatre anys.
 Lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal.

7. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
 Canviar el nom i la mentalitat de “Funcionaris” pel de “Servidors Civils”.
 Els Servidors Civils s’han de regir per les mateixes normes laborals que la resta
d’assalariats: contracte indefinit, treball per objectius i avaluació de la feina realitzada.
 S’han d’introduir criteris d’eficiència, idèntics als que practica de manera sistemàtica el
sector privat.
 Hem d’estar entre els països amb un percentatge més baix de servidors civils gràcies a l’ús
de les tecnologies de la informació.
 Lluita contra la morositat de les administracions. Cal aconseguir que en una primera etapa
les administracions paguin com a màxim a 60 dies, i un cop acconseguit l’objectiu, passin a
pagar en un termini de 30 dies.
 Reduir i optimitzar la despesa pública, fixant objectius i buscant millores d’eficiència.
 Revisar, fins a gairebé elininar, tota la política de subvencions públiques que potencia
l’amiguisme i l’opacitat en la gestió del diner públic.

8. ECONOMIA I MEDI AMBIENT
La conservació del Medi Ambient és vital per a la continuïtat del nostre país com a tal. Entenem
per Medi Ambient, no tant sols la Naturalesa sinó també els monuments, els edificis històrics,
jardins, parcs naturals, camps de conreu i fins i tot la gastronomia local. Per tal que tot això es
pugui conservar ha d’esdevenir rendible. La gent del camp s’hi ha de guanyar la vida i ha de tenir
al seu abast les comoditats que proporciona la vida moderna. Si prenem com a exemple la
“National Trust” britànica, veurem que amb la seva funció conservadora han anat augmentant
significativament les visites turístiques i conseqüentment la rendibilitat d’aquests espais. Per a
assolir uns resultats similars s’han de:
 Renegociar amb la Unió Europea, les quotes de producció agrària, ramadera i pesquera.
 Potenciar la indústria agroalimentària i la seva innovació.
 Promocionar i facilitar la creació de societats cooperatives i les integracions verticals.
 Potenciar la venda en origen a través d’Internet.
 Fomentar el turisme de qualitat i cultural.
 Construir les estructures sanitàries i d’ensenyament adequades perquè tothom, visqui on
visqui, tingui accés ràpid i còmode a una sanitat i un ensenyament de qualitat.

 Les grans obres públiques s’hauran de construir respectant tant com sigui possible, el Medi
Ambient tant a nivell paisatgístic com de contaminació.
 Potenciar la marca “Catalunya” en tots els àmbits.

9. SISTEMA BANCARI
 Revisió i limitació de les comissions bancàries per a evitar abusos i la indefensió en la qual
es troba el client individual.
 Creació del Banc de Catalunya com a organisme supervisor del sistema financer català.
 Creació de la Banca d’Inversió, diferenciada de la Banca Comercial (banca privada, caixes
i banca cooperativa).
 Entrar a fons en la problemàtica que pateix el nostre sistema bancari, a causa de la seva
excessiva concessió de crèdits al sector immobiliari, que està ofegant tot el nostre sistema
productiu en no fer arribar el crèdit a les empreses per a finançar-ne el seu circulant.

