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PIMEC reclama a les administracions accions coordinades per evitar els 

efectes del conflicte d’Ucraïna sobre les matèries primeres i el comerç 

internacional 

La patronal alerta de la gran afectació del conflicte en sectors com l’agroalimentari, mentre 
SME United alerta davant una nova ronda de sancions a Rússia.  

Barcelona, 4 de març de 2022. L’escalada bèl·lica iniciada per la Federació Russa en territori 
d’Ucraïna està tenint efectes molt negatius sobre alguns sectors de les pimes catalanes, 
especialment el sector ramader, l’agroalimentari, la maquinària i el turístic.  

PIMEC ha reclamat al Govern de la Generalitat, al Govern espanyol i a la Comissió Europea, a 
través d’SME United, accions coordinades per mitigar els efectes de la guerra a Ucraïna a les 
empreses catalanes i evitar una nova escalada en els preus de la matèries primeres a causa 
del conflicte.  

En aquest sentit, la patronal demana que s’agilitzin les autoritzacions per importar matèries 
primeres d’altres orígens i que s’intensifiqui el suport a les empreses que es puguin veure 
afectades en els fluxos de comerç internacional, tal com ha anunciat el departament d’Empresa i 
Treball en una reunió celebrada avui a ACCIÓ.  

En algunes matèries primeres molt concentrades a Ucraïna, com és el cas de l’oli de gira-sol i els 
cereals, convindria que el Govern espanyol i la Comissió Europea regulin el seu comerç per a 
prioritzar-ne l’ús en sectors estratègics com l’alimentació.   

En una reunió de treball celebrada avui amb els altres socis de SME United, s’han constatat greus 
disrupcions en el transport, ja que centenars de camions esperen a Polònia per entrar a Ucraïna i 
Rússia, mentre les navilieres ja no serveixen ports ucraïnesos ni russos i tots els vols directes amb 
la UE s’han suspès pel tancament dels espais aeris.  

SME United també ha alertat sobre una possible nova ronda de sancions per part de la Unió 
Europa contra Rússia, que afectarien sobretot les transaccions financeres i farien ja inviable el 
comerç amb Rússia, un mercat relativament important per alguns sectors catalans com les begudes, 
la moda, la maquinària i el turisme.  
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