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SSAALLAAIIRREESS  22001155,,  LLAA  MMIISSEERREE  ??    
  

  

VVooiiccii  vveennuu  llee  tteemmppss  ddee  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  aannnnuueellllee  ssuurr  lleess  ssaallaaiirreess,,  ccoommmmee  cchhaaqquuee  aannnnééee..  

CCeettttee  aannnnééee,,  pplluuss  eennccoorree  qquuee  dd''hhaabbiittuuddee,,  llee  ddiissccoouurrss  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  nn''oouuvvrree  ppaass  ddee  

ppeerrssppeeccttiivveess  eennggaaggeeaanntteess  ::  ccoommmmeenntt,,  ppoouurr  nnooss  pprrééssiiddeennttss,,  eexxpplliiqquueerr  aauuxx  

aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ddee  ""ddiissppeennddiieeuusseess  aauuggmmeennttaattiioonnss""  ppoouurr  lleess  ssaallaarriiééss  ddee  llaa  MMuuttuueellllee  aalloorrss  

qquuee  cceess  mmêêmmeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  aapppplliiqquueenntt  llaa  rriigguueeuurr  ssaallaarriiaallee  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  

dduu  bbââttiimmeenntt  eett  ddeess  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  qquu’’iillss  ggèèrreenntt  ??  
  

QQuueellqquueess  cchhiiffffrreess  nnoouuss  iinncciitteenntt  àà  ddeemmaannddeerr  llaa  jjuussttee  rrééttrriibbuuttiioonn  ddeess  eeffffoorrttss  ccoonnsseennttiiss  ppaarr  

ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ccoollllèègguueess  ::  
  

DDEESS  CCOOMMPPTTEESS  SSOOLLIIDDEESS    
LLee  CCAA  dduu  ggrroouuppee  ssee  mmaaiinnttiieenntt  aauuttoouurr  ddee  22  MMiilllliiaarrddss  eenn  22001144  eett  lleess  rrééssuullttaattss  rreesstteenntt  pplluuss  

qquu''hhoonnoorraabblleess  mmaallggrréé  llaa  ccrriissee  !!  LLeess  aaccttiiffss  ggéérrééss  ssoonntt  dd''eennvviirroonn  2200  MMiilllliiaarrddss..  LLaa  mmaarrggee  ddee  

ssoollvvaabbiilliittéé  eesstt  pplluussiieeuurrss  ffooiiss  ddééppaassssééee......  
  

  

PPLLUUSSIIEEUURRSS  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  CCAADDEEAAUUXX  FFIISSCCAAUUXX  PPOOUURR  LLAA  SSMMAA  
--  LLee  CCIICCEE  ((ccrrééddiitt  dd''iimmppôôtt  ccoommppééttiittiivviittéé  eemmppllooii))  ppaasssseerraa  ddee  11,,88  mmiilllliioonnss  àà  22,,88  mmiilllliioonnss  

ppoouurr  llaa  SSMMAA  eenn  22001155;;  

--  LLaa  ffiinn  ddee  llaa  ssuurrttaaxxee  ssuurr  ll''iimmppôôtt  ssuurr  lleess  ssoocciiééttééss  eett  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  ll''iimmppôôtt  ssuurr  lleess  

ssoocciiééttééss;;  

--  LLaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  cchhaarrggeess  ppaattrroonnaalleess  ffaammiilliiaalleess..  
  

LLaa  cchhaarrggee  ffiissccaallee  ssuurr  lleess  ssoocciiééttééss,,  llaarrggeemmeenntt  ccoommppeennssééee  ppaarr  lleess  ccaaddeeaauuxx  ffiissccaauuxx,,  

nn''aauuggmmeennttee  ppaass  ddaannss  lleess  mmêêmmeess  pprrooppoorrttiioonnss  qquuee  llaa  cchhaarrggee  ffiissccaallee  ssuurr  lleess  rreevveennuuss..  NNoouuss  

ll''aavvoonnss  ttoouuss  rreesssseennttiiee  àà  llaa  ffiinn  ddee  ll''aannnnééee  22001144..  
  
  
  

LLEE  PPOOIIDDSS  DDEESS  SSAALLAAIIRREESS  ??  
LLaa  mmaassssee  ssaallaarriiaallee  dduu  ggrroouuppee  eesstt  ddee  ll''oorrddrree  ddee  112200  mmiilllliioonnss  ::  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  11%%  

ccoorrrreessppoonndd  àà  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  mmaassssee  ssaallaarriiaallee  ddee  11,,22  mmiilllliioonnss……    
  

  

LLAA  SSMMAA  VVOOUUSS  RREEMMEERRCCIIEE  AAVVEECC  UUNNEE  PPRROOPPOOSSIITTIIOONN    

DD’’AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN  AA  11,,11%%........  CC’’EESSTT  IINNAACCCCEEPPTTAABBLLEE  !!  
  

NNoouuss  ddeemmaannddoonnss  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  22,,55%%,,  jjaammaaiiss  iinnfféérriieeuurree  àà  00,,55%%,,  
uunnee  eennvveellooppppee  ddee  pprriimmee  nnééggoocciiééee,,  uunnee  eennvveellooppppee  ssppéécciiffiiqquuee  ddééddiiééee  àà  ll''ééggaalliittéé  

pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  àà  110000%%  ddeess  ffrraaiiss  ddee  ttrraannssppoorrttss  eett  ddeess  ffrraaiiss  ddee  ppaarrkkiinngg  

aauuxx  aabboorrddss  ddeess  ggaarreess,,  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ppaarrtt  ssaallaarriiéé  ddee  llaa  ccoottiissaattiioonn  àà  

BBaattiimmeennttrraaiiddee,,  uunnee  mmeeiilllleeuurree  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ggaarrddee  dd''eennffaanntt  eett  ll''oouuvveerrttuurree  dd''uunnee  

nnééggoocciiaattiioonn  ""PPrriimmee  dd''aanncciieennnneettéé""..  
  

CCeess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ttiieennnneenntt  ccoommppttee  ddee  llaa  rrééaalliittéé  eett  ddeess  ccaappaacciittééss  ddee  

nnoottrree  eennttrreepprriissee,,  eelllleess  ssoonntt  àà  llaa  ppoorrttééee  ddee  nnoottrree  ddiirreeccttiioonn  

  ssii  cceellllee--ccii  ssoouuhhaaiittee  mmaarrqquueerr  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee    

ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééeess  eett  ddeess  eeffffoorrttss  aaccccoommpplliiss  !!  
  

VVOOSS  EELLUUSS  UUNNSSAA  NNEE  SSIIGGNNEERROONNTT  PPAASS  LLAA  MMIISSEERREE  !!!!!!  
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