Nota de premsa
Trobades digitals PIMEC

Yanis Varoufakis defensa més i millors mecanismes
de finançament per a les pimes europees davant la
crisi de la Covid-19
L’exministre de Finances grec creu que “si no som capaços de fer un pla fiscal
europeu, l’economia d’alguns estats membres no sobreviurà” i avisa el Govern
espanyol que “els préstecs de Brussel·les es poden convertir en dèficit”.
Josep González aprofita l’ocasió per proposar la reactivació del pla nacional de
l’automòbil “amb els recursos que siguin necessaris” per ajudar el sector restant
i el seu sector de components.
Barcelona, 28 de maig de 2020. L’economista i exministre de Finances grec, Yanis
Varoufakis, ha defensat “més i millors mecanismes de finançament per a les pimes
davant la crisi del coronavirus” i ha criticat que les petites empreses “no s’estan
beneficiant de molts dels ajuts” en bona part perquè “tot el que surt de Brussel·les és
molt burocràtic”. “El Govern espanyol no necessita més préstecs perquè
Brussel·les li demanarà els diners i aquests préstecs aniran a dèficit”, ha afegit en
relació a la situació espanyola davant la crisi econòmica derivada de la pandèmia,
després de recomanar a l’Executiu “amortitzar els diners que té disponibles per
reduir la quantitat que s’haurà de pagar a Brussel·les”.
Dins la seva ronda de trobades digitals de preguntes i respostes d’interès empresarial
davant la crisi econòmica de la Covid-19, PIMEC ha organitzat aquesta conferència
virtual, on Varoufakis ha analitzat en quin punt ens trobem i quin és l’escenari econòmic.
A més, ha proposat “un pla d’inversions, que ja era necessari abans d’aquesta crisi
sanitària i econòmica, bons del BCE per millorar la situació de deute públic de
l’Eurozona i per prevenir un augment de la despesa totalment innecessari, un pla fiscal
europeu, així com crèdits solidaris del BCE a les petites i mitjanes empreses”.
En la seva intervenció, el president de PIMEC, Josep González, ha dit que “Espanya,
Italià i Grècia tornen a tenir un comú denominador que és la necessitat d’ajuda
econòmica per part de la Comunitat Econòmica Europea, amb unes discrepàncies
significatives entre els països del nord i el sud d’Europa” a conseqüència d’aquesta
crisi “de magnitud semblant o superior a la crisi del 2008”.
D’altra banda, el president de PIMEC ha aprofitat l’ocasió per parlar del tancament de
la planta de Nissan a la Zona Franca de Barcelona, tot lamentant que “suposaria la
pèrdua de molts llocs de treball, especialment del sector del metall”. Per això, ha
demanat la “màxima col·laboració als agents socials i econòmics i reactivar el pla
nacional de l’automòbil amb els recursos que siguin necessaris” per ajudar el
sector restant i el seu sector de components.
L’acte moderat pel gerent de Pressupostos i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona,
Jordi Ayala, també ha comptat amb les participacions de José Luis Roca, president
de la Plataforma Pymes, Antoni Cañete, president de la Plataforma Multisectorial
contra la Morositat (PMcM), Maria José Landaburu, presidenta d’UATAE, Josep
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Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, Javier Pacheco, secretari general de
CCOO de Catalunya, Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya, Joan Segarra,
president de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, i Elena
Costas, cofundadora de KSNET.
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