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Antoni Cañete: “Per contenir la inflació, cal un gran pacte 
centrat en la productivitat per no aturar l’activitat econòmica” 

En relació a les baixes automàtiques per símptomes covid, el president de PIMEC 
lamenta que un cop més es prenguin decisions de manera unilateral i demana solucions 
de consens  

Barcelona, 6 de juliol del 2022. El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha participat 
avui al programa “Els matins” de TV3, en el qual s’ha parlat sobre la negociació del pacte 
de rendes, davant la reunió que mantindrà avui la vicepresidenta i ministra d’Afers 
Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, amb els agents socials estatals. 
“Tenim un greu problema, la inflació, i l’objectiu de tots hauria de ser contenir-la perquè 
ens empobreix i ens resta competitivitat i viabilitat”. En aquest sentit, ha recordat que “la 
inflació afecta a empreses i persones treballadores i les pimes la pateixen 
especialment amb un excessiu sobre cost que les obliga, a moltes d’elles, a treballar a 
pèrdues”. 

Davant d’això, el president de la patronal defensa “un gran pacte centrat en la 
productivitat per no aturar l’activitat econòmica”, el qual ha de tenir en compte la 
dimensió de l’empresa, ja que “no és el mateix una pime, una persona autònoma o 
una gran empresa”. A més, considera que aquest pacte “ha d’escoltar la veu de les 
pimes, al contrari del que passa a nivell estatal on les pimes encara no tenen 
representació”.  

Seguidament, Cañete ha recordat que PIMEC sempre ha defensat la pujada de 
salaris davant la inflació, sempre i quan es tingui en compte altres factors com la 
productivitat: “Això no va només de salaris, va d’equilibris i hem de tenir aquesta visió 
perquè no passi el mateix que amb la reforma laboral, la qual s’ha quedat curta perquè 
no soluciona problemes estructurals”.  

Baixes covid 

En relació a la recent posada en marxa de les baixes automàtiques per símptomes covid, 
Antoni Cañete ha assegurat que des de PIMEC lamentem que, un cop més es prenguin 
mesures de manera unilateral. El president de l’entitat s’ha mostrat preocupat i ha 
demanat que es tinguin en compte els espais de diàleg i concertació per consensuar 
mesures que afecten de manera directa l’àmbit laboral.  
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