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SECTORIAL
PORC: cost de producció 2012 d’alguns paisos
La BPEX (associació anglesa de productors de porcs) ha publicat el seu informe anual amb una
comparativa dels costs de producció per determinats països. Els costos en l’informe s’expressen
en lliures esterlines i en algun cas en Euros. Això vol dir que s’ha de tenir en compte la
depreciació de l’euro front a la lliura fins el mes de juliol, per anar recuperant-se parcialment la
resta de l’any 2012. En el cas d’Espanya, els costos són calculats per SIP Consultors (que també
realitza de manera periòdica els informes sobre costos per Catalunya). Igualment es fa un esforç
metodològic per tal d’estandarditzar les dades i fer-les comparables a nivell mundial.
2012: Cost de producció del porc en alguns països (Font BPEX)

La mitjana de cost de producció del porc de la UE durant el 2012 va ser un 5% superior al del
2011 en €, tot i que el preu en lliures va ser inferior (-2% en relació a l’any anterior). A la UE i a
quatre EEMM (Dinamarca, França, Espanya i Holanda) els costos de producció van ser inferiors
a la mitjana europea. En el cas concret d’Espanya els costos totals de producció van augmentar
un 2,5% en relació a l’any anterior essent després d’Itàlia (i Brasil on van disminuir) un dels
països analitzats on els costos van augmentar menys. Igualment Espanya es situa al capdavant
de costos de producció més baixos en relació als altres països comunitaris considerats.
Els costos en alimentació l’any 2012, en general, van ser superiors als de l’any 2011 i en el cas
de la UE van ser 3,5% superiors de mitjana (en termes de lliures esterlines). Per Espanya i
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segons aquest estudi els costos del pinso van disminuir (en lliures) un 3% l’any 2012 en relació a
l’any 2011.

http://www.bpex.org.uk/downloads/303229/303375/2012%20Pig%20Cost%20of%20Production%20in%20S
elected%20Countries.pdf
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=93227

2014: s’espera un record en el comerç mundial de carn
L’USDA ha publicat el seu informe semestral sobre les previsions a curt termini de les
expectatives de comerç mundial de la carn per l’any 2014. El comerç mundial de carn ha
augmentat en deu anys més del 40% i s’espera que ho continuï fent durant l’any 2014.
L’augment dels ingressos i de la demanda (global) afavorirà el comerç mundial i la consecució de
nous rècords en volum d’intercanvis mundials.

Font http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf
PORCI: L’expansió de la producció mundial continuarà durant els propers mesos i s’espera que
arribi l’any 2014 al rècord de 108,9 milions de tones gràcies a una disminució dels preus
mundials del pinso i de l’augment de la demanda (en especial a l’est asiàtic i a Nord d’Amèrica).
Durant els darrers cinc anys el comerç mundial de carn de porc ha augmentat un 25%. En el
repàs de les perspectives dels principals productors cal destacar l’augment previst per a Xina,
Rússia i Brasil; també s’espera l’augment de les exportacions de carn de porc brasileres. En
relació als EUA, les expectatives de major augment de l’oferta es veuran moderades per
problemes sanitaris. Quant a la UE s’espera un estancament de la producció i del consum (crisi
econòmica) i sense canvis també en l’exportació per l’estancament de l’oferta del major
exportador comunitari (Dinamarca).
POLLASTRE: La producció mundial l’any 2014 s’espera que arribi a un nou rècord i es situï un
18% per sobre de la producció del 2009. La important disminució prevista dels costos
d’alimentació farà que sigui considerada la més competitiva entre totes les carns. També les
exportacions augmenten un 25% en el període 2009-2014 i més del 80% d’aquest creixement
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centrat en l’augment de la demanda del Medi Orient i a l’Àfrica subsahariana. En el cas de la UE,
la producció augmentarà per la disminució dels costos d’alimentació i l’exportació es mantindria
estable per la pèrdua de competitivitat derivada de la recent suspensió de les restitucions a
l’exportació.
CARN DE BOVÍ: Per l’any 2014 s’espera un lleuger creixement de la producció mundial que es
veurà afectada positivament pels baixos preus dels pinsos. El consum es mantindria també amb
un lleuger creixement (un 0,25% superior a l’any 2013) i en canvi sí s’espera un creixement de
les exportacions (un 25%) superior al volum de l’any 2009) amb el Brasil i la Índia arreplegant
bona part d’aquest creixement.
http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf

PESCA: manteniment de les quotes de tonyina vermella en l’Atlàntic i
el Mediterrani
En la reunió anual de l’ICCAT( International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) a
Sudàfrica s’han mantingut les quotes fixades de tonyina vermella com a mínim durant un any tant
a l’Atlàntic com en el Mediterrani. Tot i que alguns països (com Espanya) en les reunions prèvies
per fixar el posicionament de la UE havien demanat l’augment de les quotes, la Comissària de
Pesca es va mostrar en contra. Es congratulava de les noticies sobre la recuperació de la
població de peixos però era partidària de mantenir les quotes. Finalment l’ICCAT va determinar
mantenir aquestes en 1.750 tones en l’Atlàntic i les 13.400 tones en el Mediterrani.
Els conservacionistes consideraven que malgrat l’evidència de sobrepesca continua, l’ICCAT ha
endarrerit per tercera vegada l’aplicació obligatòria d’un sistema electrònic de seguiment de
captures i de comercialització. Igualment consideren que l’Organització no s’ha ocupat de
protegir adequadament altres espècies amenaçades com els taurons.
http://www.fishnewseu.com/latest-news/world/46-world/11548-hope-for-bluefin.html
http://ec.europa.eu/commission_20102014/damanaki/headlines/speeches/2013/11/20131121_speech_en.htm
http://www.iccat.int/Documents/Meetings/COMM2013/PRESS-REL-2013_SPA.pdf
http://www.euractiv.com/sustainability/conservationists-warn-tuna-quota-news-531802
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HORITZONTAL
Rècord d’emissions de C02 a l’atmosfera 2012 i 2013
Coincidint amb la Conferència sobre el Clima convocat per l’ONU a Varsòvia s’han publicat dos
estudis sobre les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera. El Centre Internacional pel Clima i la
Investigació Ambiental (Cicero), va publicar un estudi fixant-les l’any 2012 en un nou rècord de 35
mil milions de tones; això significa que són un 2,2% superiors a les del 2011 i s’espera que les del
2013 augmentin un 2,1%. Les contaminació de la UE-28 en el seu conjunt van disminuir un 1,3%.
Els factors explicatius, segons l’estudi, són un enfonsament dels preus del carbó a la UEi, l’abandó
de l’energia nuclear a Alemanya i el creixement de l’ús de carbó d’un 4,2% per les importacions
barates des dels EUA.
L’avaluació efectuada tant pel Centre Comú d’Investigació de la Comissió com per l’Agència
d’Avaluació Ambiental d’Holanda, no són tant pessimistes en relació a les emissions de l’any 2012 i
les fixen en un creixement de l’1,1% (la meitat de l’anterior estudi); és a dir que consideren que hi
ha una desacceleració en el creixement de les emissions. Segons Cicero la diferència es deu a
l’estimació quant emissions de Xina entre ambdós estudis.
Segons les darreres xifres de “Global Carbon Project” (que segueix les emissions de carboni des
del Regne Unit), el lideratge en emissions amb el 27% va ser Xina, seguida dels EUA amb el 14%,
la UE amb el 10% i la Índia amb el 6%. Les emissions dels anys 2012 i 2013 seran inferiors a la
mitjana dels darrers deu anys (2,7%).
La Conferència pretenia arribar a un acord sobre reduccions de les emissions de diòxid de carboni
abans de la propera Conferència a Paris (2015). L’objectiu final és una reducció de les emissions
actuals del 95% d’aquí a l’any 2050 per mantenir l'escalfament global del planeta per sota dels 2ºC.
El propi full de ruta de la UE amb unes reduccions ambicioses va ser pressionat pels països del
centre i est d’Europa (Polònia al capdavant) per tal que s’analitzi abans el compliment de les
reduccions per la resta de països compromissaris.
Finalment es va arribar a un acord entre els Països Contractants en el darrer moment amb un
calendari per països de les contribucions per reduir o limitar les emissions de gasos d'efecte
hivernacle per assolir l’any 2015 un nou Acord Global a Paris que entraria en vigor l’any 2020.
Atles d’emissions de carboni. 2012. Global Carbon Project
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http://www.euractiv.com/science-policymaking/study-world-set-36-tonnes-co2-em-news-531776
http://www.euractiv.com/climate-environment/polish-climate-minister-sacking-news-531850
http://www.cronicaglobal.com/es/notices/2013/11/china-casi-dobla-a-estados-unidos-como-emisor-decombustibles-fosiles-2445.php
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1044_en.htm?locale=FR
http://ictsd.org/i/news/puentesquincenal/179634/

Noruega: compromís de baixar les taxes aranzelàries a productes
importats de la UE
El nou govern noruec vol donar un nou impuls a la política comercial amb la UE. De moment s’han
compromès a disminuir les taxes aranzelàries d’alguns productes comunitaris importats com la
carn i el formatge. A principis del 2013 es van imposar algunes taxes a productes agraris
(hortènsies, formatges). L’Administració considera ara que l’agricultura noruega pot competir amb
d’altres veïns en qualitat i que nous acords comercials internacionals beneficiarien a una futura i
necessària reforma agrària. Aquesta decisió ha estat criticada a l’interior del país. Noruega té una
balança comercial positiva amb la UE a la qual exporta productes energètics i importa productes
manufacturats.
La Comissió europea ja s’havia posicionat front a l’augment de les taxes aranzelàries que
considera que vulneren els acords de l’Espai Econòmic Europeu (del qual són membres la UE i
Noruega), que afecten a la competitivat i a la seguretat jurídica i l’homogeneïtat del mercat únic.
http://www.euractiv.com/innovation-enterprise/norways-government-promises-redu-news-531759
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COMUNITARI

Tribunal de Comptes Europeu (TCE): publicació de dos informes
especials sobre ajuts connectats i l’altra sobre els ajuts al
desenvolupament rural
El TCE ha publicat un informe especial sobre les mesures connectades a la producció. Aquestes
mesures es van recollir primerament en el Reglament sobre RPU de l’any 2003 i l’any 2009 es van
ampliar les possibles mesures (’article 68 del Reglament 73/2009). Dels 24 EEMM que van decidir
acollir-se a aquest règim, el TCE ha fiscalitzat algunes mesures de les 133 previstes a quatre
EEMM (Espanya, França, Grècia i Itàlia.) que representen el 70% de la dotació pressupostària
comunitària destinada a ajuts connectats. Les mesures controlades pel TCE representen
globalment el 40% del total de la dotació pressupostària pel conjunt de les mesures de l’article 68.
Per Espanya el control es va fer a les CCAA d’Aragó, Castella la Manxa i Galícia. Les mesures
fiscalitzades a Espanya van ser: ajuts a la rotació de conreus en zones de secà, ajuts al sector
lacti en zones desfavorides i ajuts a la carn d’oví i cabrum.
En les seves conclusions el TCE determina que la Comissió exerceix poc control sobre la
justificació d’aquestes mesures i els EEMM mantenen un ampli marge de discrecionalitat pel que
fa a la realització dels pagaments. Segons el TCE no existien proves suficients per l’aplicació
d’aquestes mesures i que fossin necessàries des del punt de vista de l’eficàcia i de la quantia dels
ajuts atorgats. Igualment el TCE constata varies deficiències en els sistemes administratius i de
control establerts per a la seva execució. També verifica insuficiències en els sistemes de gestió,
controls administratius i sobre el terreny.
El TCE recomana que aquestes deficiències a l’igual que d’altres presentades en l’informe siguin
considerades en el context de la nova PAC.
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR13_10/INSR13_10_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_10/SR13_10_ES.pdf

El segon informe del TCE (publicat uns dies abans) fa referència a la utilització eficaç del
pressupost comunitari en la política de desenvolupament rural. La seva conclusió és que el
pressupost destinat a aquesta política de 100.000 milions d’€ durant el període 2007-2013 (més
58.000 milions més co-finançats pels EEMM) no es demostra que s’ha utilitzat de manera correcta.
El Tribunal considera que tant la Comissió com els EEMM s’han esmerçat en gastar el pressupost
per desenvolupament rural però no s’ha verificat suficientment la consecució de resultats. Segons
el TCE els EEMM van demostrar poc interès en els resultats obtinguts dels seus PDR’s i aquesta
experiència no es podrà utilitzar per formular la nova política rural del període 2014-2020.
El TCE considera que s’han d’introduir millores en matèria de seguiment i avaluació pel que resta
del període de programació (2015). Pels nous PDR’s s’hauran de definir els objectius de manera
acurada i més precisa i reforçar el seguiment i l’avaluació dels resultats.
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR13_12/INSR13_12_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_12/SR13_12_FR.pdf
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El Parlament Europeu s’aprova el MFP 2014-2020 en sessió plenària
El PE en sessió plenària el 19 de novembre va aprovar les perspectives financeres pel període
2014-2020. El pressupost total a preus del 2011 puja fins els 960.000 milions d’€ en crèdits de
compromís i de 908.000 milions d’€ en crèdits de pagament (sostre de despesa efectiva). Segons
el PE s’han complert les exigències demanades per la Cambra:
-

S’ha solucionat el dèficit entre anys;

-

s’han acordat les bases legals (co-decisio);

-

s’ha creat el grup d’alt nivell pels recursos propis;

-

s’ha aconseguit una certa flexibilitat de la proposta (canvi de fons monetaris entre partides i
anys);

-

Revisió a mig període ( final del 2016)

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131118IPR25541/html/El-ParlamentoEuropeo-aprueba-el-marco-presupuestario-2014-2020
http://www.euractiv.com/priorities/eu-budget-gets-massive-approval-news-531817
http://www.agroinformacion.com/noticias/80/union%20europea/68898/la%20reforma%20de%20la%20politi
ca%20agricola%20comun%20pasa%20sin%20sorpresas%20el%20tramite%20de%20la%20eurocamara.a
spx

Es proposa canvis en la política de promoció dels productes
agroalimentaris
La Comissió Europea ha presentat una proposta de modificació de la legislació actual sobre la
política promoció dels productes agroalimentaris comunitaris. Aquesta nova proposta tindrà un
pressupost reforçat i en el futur comptarà amb el recolzament d’una Agència. La nova política de
promoció sota l’eslògan Enjoy, it’s from Europe vol facilitar l’accés dels professionals europeus al
mercat mundial i també sensibilitzar als consumidors europeus sobre la qualitat dels productes
comunitaris.
Com a elements importants de la reforma es destaca un recolzament a l’estratègia europea de
promoció, és a dir, recolzar amb més suport financer superior tant la promoció destinada a països
tercers com als programes plurals (els presentats per organitzacions de varis EEMM). Igualment
s’amplia l’àmbit d’aplicació de les mesures, la possibilitat d’esmentar l’origen i les marques, la
ampliació de beneficiaris per incloure les organitzacions de productors i una ampliació de l’àmbit
de productes admissibles (és a dir que formin part dels sistemes de qualitat europeus). Finalment
una simplificació dels tràmits administratius que particularment ha estat acollida amb satisfacció
pel Copa-COGECA.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1139_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1032_en.htm?locale=en
proposta reglament:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0812:FIN:ES:PDF
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Política de Cohesió 2014-2020: Aprovació del paquet legislatiu pel
Parlament Europeu
El Parlament Europeu en sessió plenària (20 de novembre) ha aprovat el nou paquet legislatiu
sobre Política de Cohesió 2014-2020. Aquest paquet inclou un nou Reglament de caràcter global
que defineix normes comunes dels cinc fons estructurals i d’inversions (el Fons Estructurals i
d’Inversions Europeus –ESIF- per 2014-2020: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional –
FEDER-, el Fons de Cohesió, el Fons Social Europeu –FSE-, la Cooperació Territorial Europea i
l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial) i els reglament corresponents de gestió de
cadascun dels Fons
Els elements clau de la reforma són:









Concentració temàtica: en un nombre limitat d’objectius relacionats amb els objectius
d’Europa 2020 (estratègia de creixement econòmic de la UE). En el cas de les inversions
del FEDER es concentraran en 4 prioritats fonamentals: la innovació i la recerca, l'agenda
digital, el suport a les PIME i l'economia baixa en carboni, depenent de la categoria de
regions.
Fixació en objectius i resultats clars i mesurables.
Exigència de condicions ex-ante per garantir les inversions més eficaces.
Establiment d’un Marc Estratègic Comú (normes comunes) per coordinar els Fons
Estructurals i d'inversió europeus (FEDER, Fons de Cohesió i FSE, amb el Fons Europeu
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i Fons Europeu d'Afers Marítims i Fons de
la Pesca (FEMP)) amb altres instruments de la UE (Horitzó 2020, el Mecanisme
d'Interconnexió per a Europa o el Programa d'Ocupació i Innovació Social).
Simplificació dels procediments.
Condicionalitat per assegurar l’eficàcia en la utilització dels fons

Aquest nou paquet disposarà d’un pressupost de 325 mil milions d’euros pel període de 7 anys
que comença l’1 de gener de 2014. Espanya rebrà 25.116 milions d’€ i Catalunya 2.121,8 milions
d€
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1011_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131118IPR25534/html/El-PE-destina325.000-millones-a-las-regiones-con-la-nueva-pol%C3%ADtica-de-cohesi%C3%B3n
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20130708BKG16812/html/Cohesion-policybackground-note
legislació:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+20131120+SIT02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+20131120+SIT03+DOC+PDF+V0//ES&language=ES

REFORMA DE LA PAC
El Parlament Europeu aprova la reforma de la PAC
El PE en sessió plenària el dia 20 de novembre ha aprovat una resolució ratificant la reforma de
la PAC del període 2014-2020. Segons el PE s’ha aprovat una PAC dirigida als agricultors actius
i amb una major flexibilitat en els pagaments directes condicionades a mesures mediambientals.
Destaca el PE que és la primera vegada que s’aprova una reforma en co-decisió del PE i del
Consell. El sistema de distribució dels ajuts basat en criteris històrics, desapareixerà, el text
aprovat pel PE ha flexibilitat la denominada “convergència interna” dels pagaments i ha posat
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sostre a la pèrdua d’ajuts (no mes del 30%) en relació al primer any de vigència de la reforma.
Igualment els ajuts es dirigiran als “agricultors actius” i remarca la consecució d’un “greening”
més flexible en relació a la proposta de la Comissió. Igualment s’ha posat sostre als ajuts
(disminució del 5% en ajuts de mes de 150.000 €). Finalment el PE destaca l’especial estímul als
joves productors i la protecció als petits productors.
http://www.foropac.es/sites/default/files/documentos/Resoluci%C3%B3n%20legislativa%20del%20PE%20s
obre%20la%20propuesta%20de%20Reglamento%20sobre%20la%20financiaci%C3%B3n%2C%20gesti%
C3%B3n%20y%20seguimiento%20de%20la%20PAC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131118IPR25538/html/LaEuroc%C3%A1mara-da-luz-verde-a-la-nueva-pol%C3%ADtica-agraria-de-la-UE
http://www.foropac.es/content/la-euroc%C3%A1mara-da-luz-verde-la-nueva-pol%C3%ADtica-agraria-dela-ue
http://www.agronegocios.es/noticias-eurocamara-da-luz-verde-nueva-politica-agraria-ue/1/9812.html

Jornada sobre l’aplicació de la PAC a Espanya
El 28 de novembre en la seu del Parlament Europeu a Madrid es celebrà una jornada sobre la
reforma de la PAC. En la seva intervenció, el President de la comissió del Parlament Europeu
COMAGRI (Paolo de Castro) no descartava la revisió intermèdia de la PAC l’any 2017. Considera
el Sr. de Castro que el món està demanant aliments a un ritme superior a l’increment de l’oferta i
que per això la primera preocupació de la societat ha de ser la seguretat alimentària. Per tant no
estava d’acord en què la nova PAC tingués més en compte la seva legitimitat davant la societat i
ignorés la seguretat alimentària. D’altra banda considera que la primera proposta de reforma de la
PAC estava més pensada per les grans pastures del Nord d’Europa que per la diversificació
productiva del Sud d’Europa. La sostenibilitat mediambiental exigida a la nova PAC, pel Sr. De
Castro no té sentit sense la sostenibilitat econòmica i social.
El següent ponent, el professor Lamo de Espinosa, va considerar que la nova PAC no contribuirà a
solucionar el problema del canvi climàtic ja que es sobredimensiona la importància de l’agricultura
en aquest fet.
Finalment dues representants del MAGRAMA van explicar l’aplicació de la PAC a Espanya pel que
fa a pagaments directes i a desenvolupament rural. S’inclou l’enllaç a les dues presentacions.
http://www.foropac.es/content/la-nueva-pac-es-m%C3%A1s-leg%C3%ADtima-pero-ignora-el-reto-globalde-la-seguridad-alimentaria-en-el
http://chil.org/blogpost/evento-foro-pac-horizonte-2020/2781
http://www.foropac.es/content/la-nueva-pac-retos-y-oportunidades-para-la-agricultura-europea-ponentericard-ramon-i-sumoy
http://www.foropac.es/content/avances-sobre-la-aplicaci%C3%B3n-de-la-nueva-pac-enespa%C3%B1%0B-pagos-directos-ponente-susana-humanes
http://www.foropac.es/content/aplicaci%C3%B3n-de-la-nueva-pac-desarrollo-rural-ponente-bego%C3%B1nieto
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