NOTA DE PREMSA
Efecte dominó bloqueig rus: Els preus percebuts pels ramaders de porcí cauen
darrer trimestre

un 20% al

JARC-COAG demana a la CE i al Ministeri d'Agricultura que s’aprovin
mesures de gestió de mercat per amortir els efectes del veto rus
- Aquest sector va gestionar amb solvència el tancament de la frontera russa a principis
d’any diversificant les destinacions d’exportació.
- No obstant això, els problemes dels grans exportadors europeus per obrir nous mercats i el
tancament de la frontera russa a les carns d'EE.UU i Canadà han saturat els mercats
alternatius i estan provocant una important caiguda de preus.
JARC-COAG mostra la seva preocupació per la significativa caiguda de preus en el sector
porcí del darrer trimestre. En Jaume Bernís, responsable del sector porcí de JARC i de COAG,
ha subratllat que "els mesos d’estiu coincideixen tradicionalment amb una tendència a
l’alça dels preus per l’augment del consum. No obstant això, aquest any s’ha trencat la
tònica habitual i el ramaders estem patint una caiguda del 20% com a conseqüència de la
incertesa generada a escala internacional pel tancament de fronteres de Rússia als
productes carnis de la UE. De l'1,48€/kg (animal viu) a principis de juliol hem passat a
1,21€/kg a la darrera setmana de setembre."
El sector porcí espanyol va aconseguir encarar el tancament de fronteres rus de principis
d’any obrint nous mercats. No obstant això, els grans exportadors europeus (Alemanya,
Holanda i Dinamarca) intenten ara introduir-se en aquestes destinacions i en mercats com
l’asiàtic i s’està començant a sentir una major pressió. A aquest fet s’uneix el tancament rus a
totes les carns de Canadà i Estats Units, exportadors carnis tradicionals, especialment de
porcí. “El tancament rus el compensàvem millor nosaltres perquè disposem de més
destinacions alternatives, però el mercat de la carn funciona sempre com a vasos
comunicants: tota la carn que Alemanya o Dinamarca no pot vendre fora de la UE acaba
movent-se al mercat intern i això pressiona a la baixa els preus provocant un efecte dominó
que ja ens ha arribat”, ha explicat Bernís.
Si el bloqueig es manté, les perspectives apunten a que aquesta tendència s’aguditzi durant
els propers mesos, situant les cotitzacions en el llindar de rendibilitat de les explotacions
porcines. Davant aquesta circumstància, JARC-COAG insta al Ministeri d'Agricultura i a la
Comissió Europea a que tinguin en consideració al sector porcí i que engeguin mesures de
gestió del mercat, com les restitucions a l’exportació o el suport a les campanyes de
promoció vers tercers països que s’estan realitzant des de la Interprofessional INTERPORC per
facilitar l’accés a nous mercats, i que estudiï la possibilitat de l’emmagatzematge privat i la
congelació de la carn de porc.
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La producció final del sector porcí espanyol va aconseguir el seu màxim històric l’any 2013,
arribant als 6.273 milions d’euros, que representa més del 39% de la producció final
ramadera i el 14,2% de la producció final agrària, la qual cosa consolida la seva importància
econòmica dins del sector agrari. A més, el sector porcí espanyol és capdavanter en
producció a nivell europeu, únicament superat per Alemanya, i ocupa el quart lloc a nivell
mundial. I cal recordar que Catalunya és la primera Comunitat autònoma productora, amb
més de 1,4 milions de tones.

Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:


Jaume Bernis, responsable del sector porcí de JARC-COAG (tel. 649.193.575)

Lleida, 30 de setembre de 2014
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