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Es van sumant factors de risc per a la 

recuperació econòmica i el benestar de les 

persones  

A la presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de 

Catalunya el CTESC ha manifestat que, atès l’escenari de 

menor creixement econòmic i elevada inflació aquest 2022, 

les xifres econòmiques prepandèmia no es podran 

recuperar abans de finals d’any, malgrat les expectatives 

que es tenien a començaments d’any. 

Barcelona, 25/7/2022.- Tot i així, el CTESC alerta que hi ha factors de risc i 

d’incertesa que encara poden desaccelerar sensiblement el creixement de 

l’economia catalana i dificultar de manera important la vida de les persones i les 

famílies. 

En destaquen: 

La invasió d’Ucraïna i les sancions imposades a Rússia.  

L’augment en el preu de l’energia i de les matèries primeres.  

L’elevada inflació, inèdita en les darreres dècades i que ja està provocant una forta 

reducció del poder adquisitiu de les famílies i un increment notable dels costos de 

producció de les empreses.  

L’any 2021 les pressions inflacionistes van estar determinades de manera molt rellevant 

pel creixement del preu del petroli i el gas, i per la seva repercussió en els preus de 

l’electricitat. En aquests moments, però, a aquest escenari s’afegeix un nou element de 

pressió a l’alça dels preus energètics, induït per la invasió d’Ucraïna. Aquest fet està 

provocant, alhora, un fort impacte en els preus d’altres productes. 
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El canvi de signe de la política monetària, amb increments previsibles i significatius de les 

taxes d’interès i la reducció dràstica del Programa de compra d’actius.  

Addicionalment, el risc Covid persisteix, malgrat estar atenuat i controlat.  

Sectors 

Segons el CTESC, “a escala sectorial, la incidència d’aquest escenari no serà 

homogènia i podria tenir majors repercussions en la indústria, l’agroalimentació i la 

construcció, fortament dependents dels costos del petroli i del transport”.  

Pel que fa al sector exterior, avança  que el fort creixement dels preus de l’energia i de les 

matèries primeres també afectarà negativament el sector exterior, reduint la competitivitat 

de les exportacions. “Tot i que les exportacions fins ara s’han recuperat a molt bon ritme, 

resta veure què succeirà amb el turisme”. Recuperar el volum de viatgers previ a la 

crisi provocada per la pandèmia ajudaria a millorar el saldo d’intercanvis i facilitaria la 

recuperació de l’economia catalana.  

Per la seva banda, el sector agroalimentari necessita una política de suport públic que 

inclogui tant suport econòmic com una aposta clara per la digitalització, la sostenibilitat i el 

suport en la distribució i comercialització dels productes, basada en les plataformes i 

sistemes de comerç electrònic, així com acords generals amb la gran distribució.  

En aquest context, per afavorir que la població consumeixi béns i serveis procedents de 

l’economia social, cal que aquesta adquireixi més escala i se’n fomenti la comercialització. 

El CTESC considera que en el moment present la defensa i el foment d’aquest sector és 

favorable per al país.  

Inversions necessàries en el context d’inflació 

Així mateix i fruit de l’escenari que dibuixen els riscos esmentats, el CTESC recomana que 

s’estableixin amb urgència les mesures adequades per augmentar la inversió de l'Estat i 

les seves entitats a Catalunya. 

Memòria 
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Paraules clau 

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya, MSEL, Economia, Recuperació 

econòmica, Inflació, Pandèmia 
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