LA POTÈNCIA EXPORTADORA
DEL SECTOR AGROALIMENTARI CATALÀ
I EL SALÓ ALIMENTÀRIA 2014

Economia

Catalunya és un dels principals clústers agroalimentaris europeus. D’això no
n’hi ha dubte i cada cop es fa més palès. L’agroindústria és uns dels sectors
més importants de l’economia, representant un 3,7 % del PIB català i un 17%
del PIB industrial.
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El sector de l’alimentació i de les begudes ocupa el primer lloc en facturació del sector industrial.
L’alimentació, el turisme i la gastronomia suposen un 25% del PIB espanyol i donen feina a més de
tres milions de persones.
I aquest potencial es manifesta clarament durant els quatre dies que va durar el Saló Alimentària,
celebrat recentment, on la xifra de visitants es va incrementant anualment, superant, enguany, els
140.000. Dels quals una tercera part foren estrangers, molts d’ells de països amb economies emergents ―Xina, Índia, Brasil, etcètera.
El caràcter internacional del Saló també s’ha notat amb el fet que quasi una quarta part dels expositors eren estrangers. Tot plegat ha estat dinamitzat amb la possibilitat de dur a terme reunions de
treball directes entre expositors i compradors, exhibicions gastronòmiques, presentació de novetats.
Per això, l’INSTITUT AGRÍCOLA va participar en algunes de les sessions i actes del Saló, per
tal de mostrar la presència institucional i el suport a tots aquells socis i empreses agràries
que hi eren presents. Encoratjant-los per que creguin i estiguin orgullosos del que fan i dels
nous reptes que l’economia i la societat planteja.
L’EXPORTACIÓ DEL SECTOR AGROALIMENTARI CATALÀ
L’exportació s’ha convertit en una de les opcions més vàlides per a la recuperació econòmica del
sector. L’any passat (2013) va representar, per a Catalunya, 8.038 milions d’euros, mentre que només cinc anys abans (2009) foren 5.460 milions d’euros ―que representa un increment del 47%.
L’evolució del total d’exportacions d’aliments catalans, i el quasi constant creixement sostingut es
pot analitzar en el gràfic següent:

El sector de la indústria de l’alimentació i de les begudes va exportar ―segons la Federació d’Indústries
d’Alimentació i begudes―, l’any passat, per valor de
22.594 milions d’euros. El vi ―amb un creixement, respecte de l’any passat, del 6,5%, superant els 6.500
milions d’euros―, la carn de porc i l’oli d’oliva ―amb
un increment del 33%―, per aquest ordre, són els productes més exportats.

Economia

En el gràfic següent es pot veure la progressió
d’aquests tres grans grups de productes a nivell de
Catalunya, i, especialment, de l’increment constant
de l’exportació. Especialment és notori el grup de les
carns, on en l’interval dels cinc darrers anys (2009 a
2013) l’increment acumulat és d’un 48% ―un 9,5%
anual de mitjana―, per les begudes és d’un 38,5%
―amb quasi un 8% anual de mitjana― i pel grup dels
olis i greixos és del 31 % ―amb un 6,5% anual de
mitjana.

9

Com es pot veure clarament, l’increment és progressiu i s’ha pogut remuntar les èpoques difícils
dels anys 2007 a 2009 on l’efecte de l’alça notable
dels preus dels cereals i de certs elements necessaris per a produir (carburants, llavors, fertilitzants i
similars) van fer davallar els rendiments productius
i una pèrdua de competitivitat. De moment sembla
que allò ja forma part de la història econòmica.
És evident que el sector agroalimentari és un sector
punter en el nostre país. I des de l’INSTITUT AGRÍCOLA vetllarem per que així h sigui sent, promocionant i encoratjant a les nostres empreses, petites
o grans, per a que exportin i per a que els nostres
governants no hi posin traves. Si fem un bon producte que es pot exportar arreu, cal fomentar-ho.
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El sector primari es consolida com el principal bastió
enfront de la crisi, ja que
amb prou feines ha perdut
un 7% dels llocs de treball
des de l’any 2008. El principal
responsable d’aquest èxit
és el subsector que agrupa
l’agricultura, la ramaderia i la
caça, que s’anota en aquest
primer trimestre de l’any, la
creació de 31.700 nous llocs
de treball, d’acord amb les
dades de l’última Enquesta
de Població Activa, que va
publicar aquest mes d’abril
passat l’Institut Nacional
d’Estadística. Aquesta xifra,
a més, suposa l’avanç de
91.200 ocupats des del mateix període de l’any anterior.
Font EXPANSIÓN

