Euskal autonomoak hil egiten dira eta
inork ez du ezer egiten
Euskadin egunero dozenaka negozio txiki ixten dira, eta ezin dute
aurrera egin Covid-19ak eragindako krisi ekonomikoaren ostean.
Bilboko Zazpikaleetan bakarrik, autonomo txikiek gidatutako
dozenaka negoziok jaitsi dute pertsiana. Euskadi mailan kontatuz
gero, beldurgarria da laguntza iristen ez delako lanik gabe
geratzen ari diren autonomoetan pentsatzea.
Ez gara nekatuko premiazko neurriak eskatzen hurbileko
negozioak hil ez daitezen, eta hainbat gai sortzen zaizkigu:
Zer dakigu Lanbideren lehen laguntzei buruz? Euskal
autonomook oraindik ez dugu deialdiari buruzko berririk jaso. Eta
hilabete batzuk igaro dira, badakigu deialdian jartzen zuela
ebazpen-epea 3 hilabetekoa zela, baina ebazpen-ordenaren
arabera partidak agortu arte izanda, ez al litzateke logikoa izango
lehenbailehen jakitea? Berriro diogu: laguntzak iristen direnean
gure negozioak hilda egongo direla.

Paperak sinplifikatzea, dualtasunak saihestea, azken batean,
guri denbora galduarazteari uztea... hain zaila al da? Badakigu
eskaera guztiak ahalik eta berme handienarekin aztertu behar
direla, baina administrazio publikoek gure negozioei buruz
jakiteko behar duten dokumentazio guztia dute. Buru-belarri ari
gara gure jarduerak suspertzen, eta ez dugu ia astirik
administrazio batetik bestera joaten ibiltzeko, iritsiko ote den ere

ez dakigun laguntza bat eskatzeko. Beraz, tramiteak
sinplifikatzeko eta klik bakar batekin eskuratu dezaketen
dokumentaziorik ez eskatzeko eskatzen dugu.

ICO, Elkargi... Kreditu-erakunde ofizialak beren lana egiten ari
dira, baina, dirua iristeko, dena dago finantza-erakunde baten
onespenaren mende, eta finantza-erakunde horrek lupaz
aztertuko ditu kredituak. Kasu askotan, eragozpenak izan ditugu
eskatzen duenarentzat, dela eman ez dadin, dela interes
handiekin eman dadin. Kontuan izan behar da maileguak diren
kreditu-erakunde horietara jotzen denean, dirua gero itzuli egin
behar dela, kasu gehienetan jarduera salbatzeko azken aukera
direla. Horregatik, malgutasun handiagoa eskatzen dugu kreditu
horiek eskuratzeko, berankortasunari eta bermeei dagokienez.

Funtsezko jarduerak baina %21eko BEZarekin? Konfinamenduan
zehar ikusi da, luxuzko artikuluek bezala, %21eko karga duten
jarduera ekonomiko batzuk behar beharrezkoak direla. Bidezkoa
litzateke zerga-tasa murriztea ezinbestekoak direla frogatu diren
jarduera horiei.

Negozio berriak ireki aurretik ixtera behartuak? Garai zailak dira
langile autonomo guztiontzat, baina pandemiak jarduerari ekiten
harrapatu zituen horientzak are gordinagoak dira. Ekintzaile
horiek laguntza guztietatik kanpo geratu dira, sartzeko aukerarik
gabe.

Autonomo txikiek montatutako SLak... haientzako ezer ez? SL
txikiek ezin dute oraindik lortu administrazio publikoek
onartutako laguntzarik Covid 19k beren negozioetan dituen
ondorioak arintzeko.
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