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María del Mar Bonet estrena a Catalunya el seu nou espectacle, 'Illes de la Mar'
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QUI VOL SER EMPRESARI?
"No estic defensant l’acomiadament lliure, però sí un
sistema que faciliti la contractació i l’acomiadament
quan les coses no van bé"

Ja me Clo e

Durant el recent Fòrum Econòmic Mundial, celebrat com sempre a la ciutat
de Davos, es va fer públic un estudi que indica que un 70 per cent dels
empresaris espanyols no pensa contractar cap treballador durant tot el 2012.
Val a dir que no m estranya i que encara em sembla molt que un 30 per cent
tingui ganes i esma de fer-ho. Malauradament, el sistema està muntat per
descoratjar un empresari de contractar un treballador: contractar-lo és ben
fàcil, però acomiadar-lo és caríssim, una situació especialment dura quan les
coses van mal dades. No estic defensant l acomiadament lliure, però sí un
sistema que faciliti la contractació i l acomiadament quan les coses no van bé.
Conec uns quants empresaris que, per poc que puguin, no pensen contractar
ningú més mai més.
Els n explicaré un cas ben recent. Conec una dona, mare de dues criatures,
que té una empresa mitjana que treballa en el sector del plàstic. És una
empresa dinàmica que té una quota de mercat gens menyspreable i que
inverteix en recerca, però com el 75 per cent de les pimes espanyoles va
tancar l exercici del 2010 amb pèrdues per culpa de la crisi, que es va traduir
en una baixada de les comandes i un increment dels impagats. L empresària
va traçar llavors un pla de viabilitat a mig termini que incloïa l acomiadament
d alguns treballadors. Però, ai las!, per pagar les indemnitzacions d aquests
treballadors es va haver d hipotecar la casa. La resta de treballadors que van
salvar la feina no només no li van donar les gràcies sinó que li posen mala
cara per haver acomiadat uns companys. Fins i tot l acusen de mala gestió.
Ara ella treballa com una esclava i viu terroritzada per si l empresa fa fallida,
perquè no té més recursos ni cap altra casa per hipotecar si ha de pagar més
indemnitzacions o entomar més impagats. Una cosa la té clara: no
contractarà ningú més per poc que pugui evitar-ho.
Tot plegat, sumat a una cultura, un sistema educatiu i una tendència
televisiva que sovint ha identificat l empresari amb una persona avara i sense
escrúpols, provoca que ben pocs vulguin crear un negoci. Els riscos
econòmics són molt grans i el desprestigi social massa gros. Per això, el 41,2
per cent dels universitaris andalusos volen ser funcionaris, contra un 28,1
per cent que volen ser empresaris. No he trobat aquestes mateixes dades
relatives a tot l Estat, però sí unes de similars: més d un 70 per cent dels joves
espanyols prefereixen un sou fixe i estabilitat laboral als riscos de fer-se
empresari o treballar per compte propi. És a dir, que la majoria prefereix ser
funcionari o treballador per compte aliè. Triomfa la comoditat, mor l esperit
emprenedor.
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Totes aquestes dades, que als Estats Units són exactament les contràries, no
ens han d estranyar. Avui dia cal ser un heroi o un temerari per fer-se
empresari. Repeteixo: estic en contra de l acomiadament lliure, sobretot si
l empresa té beneficis. Però sobretot estic a favor de la gent que es juga els
quartos i la salut per engegar un negoci i donar feina a altres persones. I estic
en contra del victimisme de molts treballadors quan les coses no van bé.
Haurien d entendre que el sistema públic no crea riquesa. La riquesa la creen
les empreses privades, que han de rebre totes les facilitats possibles del
sistema públic.
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antidretà: Avui dia, la precarietat del treball, inherent a les idees fa...

Comentaris (9 en total)
antidretà

03/02/2012 14:12

Avui dia, la precarietat del treball, inherent a les idees
fastigoses de la "flexibilitat laboral" i el nou esclavatge
imposat pel "nou liberalisme" de merda, fa que la
majoria vulgui fer-se funcionari. I ben fet que fa. A ningú
no li agrada anar saltant d'un treball precari a un altre i el
99% de la gent normal aspiren a tenir una feina segura
per guanyar-se la vida i no ser uns esclaus de la
precarietat. La dreta ho resol criminalitzant els
treballadors del sector públic i demanant "flexibilitzar" el
treball. Jo, apostant pel dret dels treballadors a
autogestionar-se les empreses a on treballen i acabant
amb aquesta tirania inhumana que és el capitalisme
contemporani.
antidretà

03/02/2012 13:36

Si visquessim en un sistema no tant inhumà com aquest,
a on les empreses fossin propietat col-lectiva i
autogestionada pels propis treballadors, ens estalviariem
tota aquesta vergonya dels acomiadaments massius, la
precarietat laboral o el nou esclavatge a que les idees
fastigoses del "nou liberalisme" i la tirania del benefici a
qualsevol preu condemnen avui a les classes populars. No
necessitem ni amos ni patrons ni en volem.
La teva iaia

03/02/2012 13:06

colta, "empresari" conyvergent, eixugat les llàgrimes, i els
mocs, i explica'm per a què heu contractat 3 milions de
sudacas, pagant nosaltres, doncs?.
EMPRESARI REAL

03/02/2012 11:55

Hi molts empresaris que VIVIM TERRORITZATS per
treballadors, veïns i les propies families, EX, FILLS, etc...
si tu caus, arrossegues tothom i en comptes d'obtenir
ajuda el que obtens es DESPRECI. AIXO ES PUR
NAZISME LABORAL, SINDICALISTA I BARBAR. No
m'estranya GENS que el pais no funcioni RES i només
quatre funcionaris i milers de POCAVERGONYES s'aprofitin
de la situacio. Ser EMPRESARI és un HEROISME
ABSOLUTAMENT INOSPIT I SACRIFICAT. Aquest pais es
una RUINA per l'empresa. ESTA PODRIT DE NAZISME
FEMENI I NAZISME RADICAL SINDICAL, ES PUR TERROR.
Jo ja no muntare mai mes una empresa, que la muntin
ells COVARDS ! A sobre que els dones TOT, t'ho prenen
TOT, ET ROBEN I T'INSULTEN. ES UN PAIS DE TARATS
PROFUNDS !
Il lús

03/02/2012 11:26

La capitalització de les empreses és un deure de
l'empresari; per cada any de treball de l'empleat guardar
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45 dies de sou pot significar una bona estrategia.
Actualitzar la formació és un deure de l'empresa i
obligació del treballador (si no acomiadament x c.
objectives). Si tot va genial el treballador cobra el que li
toca, res més; si va malament també li toca, però "el
rebre". Qui més guanya més perd.
Il lús
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La capitalització de les empreses és un deure de
l'empresari; per cada any de treball de l'empleat guardar
45 dies de sou pot significar una bona estrategia.
Actualitzar la formació és un deure de l'empresa i
obligació del treballador (si no acomiadament x c.
objectives). Si tot va genial el treballador cobra el que li
toca, res més; si va malament també li toca, però "el
rebre". Qui més guanya més perd.
litus

03/02/2012 10:34

A les empreses també es poden fer provisions. Si
estalvies els diners que et costa acomiadar a un
treballador i ho contes com a cost laboral, no tindràs cap
problema amb les indemnitzacions. Capitalitzar primer la
empresa per no tindre que descontar lletres de cada
factura també es una forma diferent de ser empresari,
molt diferent a la que tu caracteritzes amb puro, cotxas i
querindonga encara massa habitual a les nostres
contrades
Jordi Morgui

03/02/2012 08:18

Acomiadament lliure, no. Estic d'acord. Però com ho fem
amb un treballador de 35-45 anys que fa 10-15 anys que
treballa a l'empresa, no es vol formar, treballa malament
, crea mal ambient, no treballa en equip, etc. Si s'ha
acomiada el jutge li donarà la raò. Doncs com que son
actituds, son indemostrables.Estem lligats.
Mas NO PAGA!

03/02/2012 06:44

El principal no pagador de Catalunya es la Generalitat de
l'Arturo; en qualsevol pais, l'Arturo i la seva colla
d'impagadors estarien a la presó; fer una feina per la
Generalitat es tancar l'empresa directament; caldria
organitzar una gran manifestació contra l'estafador Mas,
demanant el seu empressonament!!! Ajustar el deficit no
pagant es molt facil, oi Arturo?
Envia'ns el teu comentari
Opini sobre la notícia que acaba de llegir.
El comentari
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www.elsingulardigital.cat es reserva el dret a no publicar
aquelles aportacions que siguin contraries o atemptin contra
la Llei, la moral, la dignitat, la bona fe o l'ordre públic, o que
infringeixin drets de propietat intel lectual o industrial.
www.elsingulardigital.cat tampoc assumeix cap

www.elsingulardigital.cat tampoc assumeix cap
responsabilitat derivada de l'enllaç a altres webs de tercers,
ni dels seus continguts, que es pugui accedir a través del
nostre portal.
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