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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ

Catalunya, una potència agroalimentària
egons un estudi de la
Cambra de Comerç de
Barcelona, la indústria
agroalimentària de Catalunya registra una xifra de
negoci de 13.000 milions d’euros l’any 2000, cosa que representa prop del 24% del volum
de negoci que aquest mateix
sector genera en el conjunt de
l’Estat espanyol. A més, gairebé
un de cada quatre llocs de treball i un de cada quatre euros
de vendes d’aquest sector es
generen a Catalunya.
Pel que fa al conjunt de la
indústria catalana, suposa el
15% de la facturació total i és el
principal subsector industrial
de Catalunya, juntament amb
el químic.
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El lligam de la indústria
agroalimentària amb la producció agrària i ramadera la
converteix en un sector clau
per a l’equilibri econòmic del
territori i per al desenvolupament rural. Així, segons
aquest estudi, la indústria
alimentària consumeix, per a
la seva transformació, entre
el 60% i el 70% de les produccions primàries agràries.
És, per tant, una aportadora
de valor afegit.
Pel que fa a la dimensió,
Catalunya presenta la concentració més elevada de
grans indústries respecte de

l’Estat espanyol, i la dimensió
mitjana dels establiments és
superior a la del conjunt estatal. Tanmateix, una característica del sector agroalimentari és la reduïda dimensió de les empreses, principalment familiars.
Quant a l’estructura, destaca la indústria càrnia, seguida
dels elaborats i les conserves
de peix, fruites i hortalisses,
greixos i olis, indústries làcties, molineria, alimentació
animal i vins i caves.
Les indústries càrnies representen el 29% del total de
volum de negoci de l’agroali-

mentació catalana, a causa de
la importància de la producció ramadera en el nostre país, especialment el porcí, que
concentra un terç de la producció i la meitat de les exportacions
de
l’Estat
espanyol. Pel que fa a la projecció exterior, destaca l’augment de les exportacions del
sector dels vins i caves, que
han passat del 23% el 1995 al
40% el 2001.
Com a reptes en què estan
treballant
les
indústries
agroalimentàries catalanes, a
més de la projecció exterior i
l’augment de les exportaci-
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ons, destaca la inversió en recerca i desenvolupament que,
a part d’incrementar el valor
afegit de les produccions, té
com a finalitat aconseguir
productes innovadors i adaptats a les necessitats dels
consumidors.

La innovació
Així, el percentatge d’empreses que realitzen activitats
de recerca i desenvolupament
és més elevat que a la resta de
l’Estat espanyol. D’altra banda, les empreses de dimensions reduïdes, que no disposen de capital per invertir en
recerca i desenvolupament,
aposten per una diferenciació
del producte mitjançant la
creació de valor afegit relacionat amb el territori, en bona
part. Això no obstant, cal
destacar que la major part de
les innovacions es refereixen
més al procés transformador
que al productiu. Aquest
punt, el de la innovació, resulta cabdal per a la supervivència de les empreses agroalimentàries, ja que és un sector fortament competitiu i
poc porós.
Tal com afirmen els autors
de l’estudi, Josep M. Gil i Jo-

El sector industrial
lligat a l’agricultura
i la ramaderia
registra al
Principat una xifra
de negoci de 13.000
milions d’euros
sep Villareal, la importància
de la indústria agroalimentària catalana està, a més de en
el volum de negoci que genera, en la fixació de la població
en les comarques rurals i l’equilibri econòmic del territori. Aprofundir en aquest paper significa garantir matèries primeres de qualitat, i un
sector agrícola orientat cap al
mercat i no cap a la subvenció
exterior.
En aquest sentit, a Catalunya podem afirmar que el camí que segueixen els agricultors i ramaders, que en molt
bona part treballen al marge
de les polítiques de subvenció, és el que cal generalitzar.
Així, un 80% dels productes
conreats a Catalunya no han
estat subvencionats, és a dir,
es produeixen d’acord amb
les lleis del mercat.
Disposem, per tant, d’un
sector industrial potent, sanejat, amb projecció de futur,
i que ha de treballar braç a
braç amb els productors,
agricultors i ramaders, per tal
de continuar aprofundint en
el camí de la qualitat i la innovació tant en la producció
com en la transformació.

