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APROXIMACIO ALS REPTES ACTUALS DEL
VAQUI DE CARN A CATALUNYA

Francesc Reguant i Fosas'
Anna Jacas i Benages'

RESUM

El dia 10 de juny de 1994 la ICEA (Institucio Catalana d' Estudis Agraris) va organitzar a Tona una

Jornada Agrosectorial sobre la carp de vaqui. A la Jornada, es va oferir qualificada informacio

sobre el nou escenari en que comenga a moure's el sector. Aixi mateix, es va fer una taula

rodona que propicia un ampli debat sobre la interprofessio i la configuracio del sector a fi

d'intentar donar resposta a les incbgnites plantejades. Aquest article preten ser un apropament

a I'entorn sectorial que motivava la Jornada.

RESUMEN

El dia 10 de junio de 1994 la ICEA (Institucion Catalana de Estudios Agrarios) organizo en Tona

(Barcelona) una Jornada Agrosectorial sobre la Came de Vacuno. En la Jornada se ofrecio

informacion cualificada del nuevo escenario en el que empieza a moverse el sector. Tambien se

propicia un amplio debate en la mesa redonda sobre la interprofesion y la configuracion del

sector para intentar dar respuesta a las incbgnitas que se plantean. Este articulo pretende ser un

acercamiento al entorno sectorial que motivo la Jornada.

SUMMARY

On June 10th 1994 the ICEA (Catalana Institution for Agricultural Studies) organised in Tona

(Barcelone) an agricultural meeting for the beef producing sector. At this event, expert informa-

tion about changes which are beginning to take place in this sector was given. There was also a

round-table debate on interprofessional matters and the state of the sector, which aimed at

finding answers to the issues which arose. This article aims to sum up the situation of the sector

which caused this event to be held.

I. Economista . Coordinador de la Seccio d'Estudis Rurals dc la ICEA.
2. Veterinaria. Coordinadora de la Seccid de Ramaderia de la ICEA.
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Des que Espanya estava negociant la seva
incorporacio a la Comunitat Economica Eu-
ropea, han sovintejat previsions respecte al
sector vaqui de to mes pessimista del que els
fets han acabat mostrant.
La produccio a Catalunya, predominant-

ment intensiva, amb explotacions ubicades
en bona part a comarques sense base farrat-
gera i, en tot cas, amb predomini d'explota-
cions deslligades de la terra, confereixen al
sector un relatiu desavantatge natural en-
front de les humides regions del centre i nord
de la Unio Europea, on s'ubica el pes mes
important d'aquesta produccio.
Aquest presumible desavantatge, genera-

litzable a la resta d'Espanya -encara que amb
matisacions significatives-, va comportar
que en el Tractat d'Adhesio d'Espanya a la
Comunitat Economica Europea el vaqui de
earn fos inclos en el paquet de sectors sensi-
bles.' En consequencia, en el cas del bovi, al
conjunt de mesures lligades al periode classic
de transicio, s'hi afegia 1'MCI o mecanisme
complementari aplicable als intercanvis.
Aquestes mesures poden explicar, en part,
perque no es va produir l'impacte negatiu
que hom podia esperar, si mes no, amb la
intensitat temuda.2

Probablement, pero, uns altres dos ele-
ments han estat encara mes decisius. D'una
banda, les peculiaritats de la produccio
autoctona -amb una oferta predominant de
earn rosada-, que han incidit d'una manera
profunda en les preferencies del consumidor
d'aqui, sobretot en zones urbanes, establint-
se una barrera qualitativa que ha demostrat
ser mes solida del que es podia preveure.3

D'altra banda, cal tenir en compte que el
sector del vaqui de earn es desenvolupava al
si de la Politica Agraria Comuna, altament
proteccionista per a aquest sector, per mitja
de preus garantits i unes eficaces barreres a
les importacions procedents de paisos ter-
cers. Aixo permetia, es clar, aixoplugar op-

1. Respecte a les importacions ramaderes a Espanya
provinents de la Comunitat dell Deu (sense Espanya i
Portugal) es varen considerar sensibles els animals i les
earns de I'especie bovina i un seguit de productes Me-
ters.

2. Aixo no obstant, des de diversos centres d'opinio
s'ha titllat de contraproduent I'efecte dels MCI que hau-
rien dificultat la importacio de vedells lactants amb una
genetica mes apropiada per a I'engreix.

3. Aqucst aspecte ha estat analitzat amb detail a la po-
nencia de Luis Ferrer.

cions productives amb desavantatge relatiu,
fins al punt que la ramaderia catalana ha fet
un us ben limitat dels mecanismes d'inter-
vencio de la PAC en vaqui de earn.

Coincidint amb la fi del periode transitori
es configura un nou escenari amb la concre-
cio del Mercat Unic i, sobretot, 1'inici de
l'aplicacio de la reforma de la PAC de 1992,
preparant el cami als acords del GATT que
han d'entrar en vigor el 1995. Aixi, al desa-
vantatge natural de la produccio d'aqui, s'hi
afegeix una reduccio dels nivells de proteccib
i, corn a element discriminador, la incentiva-
cio del sistema de produccio extensiu.
En altres paraules, el vaqui de earn inten-

siu esdeve, en aquesta darrera reforma, un
sector a castigar. Tanmateix, 1'entrada, el
1993, en el nou escenari ha coincidit amb un
cicle del mercat de vaques grasses -mai mi-
Ilor emprada 1'expressi6-. En efecte, cis
preus han estat alts en coincidir un cert soste-
niment del consum i una relativa contencio
de l'oferta, en part ciclica, pero en bona part
motivada per les actuacions comunitaries en
aquesta direccio, despres d'uns anys on s'ha-
via arribat a uns excedents extraordinaris.
Aixi, un cop mes, la crisi anunciada no s'ha
product i, fins i tot, en aquest cas, el sector ha
pogut gaudir d'un periode d'especial bonan-
Ga de preus (grafic 1).

Cal preguntar-se, pero, si es sostenible
aquesta tendencia de preus alts i, en general,
que ens depara el futur al si del nou escenari
en que ja tindran efecte els acords del GATT,
a mes de consolidar-se els efectes de la refor-
ma de la PAC. Es evident que hi ha raons
fonamentades per a la preocupacio i la incer-
tesa.4
D'una banda, amb una incidencia directa

en els costos de produccio, hom tem alces
significatives en el nivell de preus de vedells
lactants per a engreix corn a resposta induida
per les peculiaritats dels sistemes de primes
establerts5 i per ]a mateixa reduccio de la ca-

4. Antoni Anoro, president de la Unio Europea del Co-
mers del Bestiar i de la Carn (UECBV), manifestava el
passat mes de juny a Helsinki, pocs dies despres de la
Jornada Agrosectorial, amb motiu de I'Assemblea Gene-
ral de la UECBV: <<En el sector de la earn de vaqui les
perspectives productives son confuses. Circulen nombro-
sos estudis, des dels mes optimistes als mes pessimistes...o

5. Presumiblement, el fet que la prima als vedells no
pugui cobrar-se fins que aquests compleixin deu mesos
retardara fins a aquesta edat la venda de vedells per a
engreix o encarira el preu dels vedells lactants. Aixi ma-
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Grafic 1

EVOLUCIO PREUS VAQUI DE CARN A CATALUNYA
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bana lletera. Aquest tema, pero, estara condi-

cionat per I'actuacio mes o menys restrictiva

a la importacio de vedells lactants de tercers

paisos.
En segon Iloc, es pot esperar, en princpi, un

efecte/preus a la baixa a consequencia de les

mesures de la reforma de la PAC de 1992:6

reduccio de preus institucionals, enduriment

de les condicions d'acces a la intervencio,

desviacio dels ajuts dels preus a compensa-

cions directes als ramaders via primes. Alho-

ra, el foment decidit de I'extensificacio dese-
quilibra les condicions d'acces al mercat a
favor dels ramaders extensius que pressiona-
ran igualment els preus a la baixa en termes

teix, la prima al sacrifici -de moment substitu da a Espa-
nya per I'acces a intervencio de canals Ileugeres de 150 i
200 kg- ha d'incidir en una reduccio de la produccio i en
una pressio directa a I'alca el preu del vedell lactant.

6. Aquestes mesures es troben exposades a Particle de
Valenti Almansa.

Pta/kg viu

relatius comparats amb els ramaders d'en-

greix intensiu. Aquest efecte/preus podria ser

contradit a curt i mitja termini, en taut que

les altres mesures reequilibradores de I'oferta

siguin capaces de limitar-la realment. De fet

(grafic 2), la produccio es descendent els dar-

rers anys.
En tercer floc, 1'entrada cn vigor dels

acords del GATT disminuira la proteccio ex-

terior, substituint-se les cxaccions regulado-

res (prelevement) per un aranzel fix que s'ha

d'anar reduint en sis anys de transicio; s'hau-

ran d'abaixar en un 20 % els ajuts de suport a

l'agricultura i en un 36 % els ajuts de I'expor-

tacio. Pero, tal i com exposa Rafael Valls en

el seu article, aquests acords introdueixen

significatius canvis qualitatius en els meca-

nismes de proteccio del mercat que, ben se-

gur, tindran repercussions a llarg termini;

pero, a curt i mitja termini, per al sector de

vaqui de earn, tindran una importancia

quantitativa moderada. Tinguem en compte

que es prenen uns periodes de referencia es-
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Grafic 2
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pecialment afavoridors per a] vaqui i que els

ajusts introduits en la darrera reforma de la

PAC no s'inclouen entre els esmentats ajuts

sotmesos a una reduccio del 20 %. Tot i aixi,

la reduccio de les primes a I'exportacio pot

desviar oferta cap al mercat interior.

El conjunt de factors assenyalats avalen els

temors vers una davallada significativa dels

marges economics de les explotacions. Da-

vant d'aquesta previsio, caldra un esforc del

sector per a optimitzar tots aquells factors

que, per una via o una altra, incideixen en la

configuracio dels resultats de 1'explotaci6 i,

alhora, efectuar la reestructuracio precisa i el

posicionament adequat de l'oferta a fi d'opti-

mitzar-ne els rendiments economics. Segui-

dament, assenyalem alguns dels aspectes

que, al nostre entendre, el sector haura de

plantejar-se:

- La necessaria millora de la competitivitat
de les explotacions ramaderes requereix,
en qualsevol cas, l'optimitzacio de les in-
frastructures i de tots els factors de produc-
cio a fi d'assolir els nivells de costos mes
favorables. En aquest apartat, son dues les
paraules clan: gestio i tecnologia. Gestio o
maneig tecnico-economic de I'explotacio i
adopcio de la tecnologia mes avancada en
els diversos apartats de genetica, nutricio,
sanitat...

- La possiblement inevitable reestructuracio
de les explotacions d'engreix cap a cicles
productius diferents que s'iniciin despres
del cobrament de la primera prima per ve-
dell (10 mesos). Tema, en tot cas, Iligat a
1'evoluci6 de l'oferta de vedells per a en-
greix, tal i com hem esmentat.

- La recuperacio d'activitat ramadera exten-

siva i d'explotacions mixtes o de cicle tan-

cat, amb una incidencia a tcnir en compte a

favor de les zones de muntanya i amb un

impacte positiu de recuperacio de pastures.

Cal valorar aqui el paper que potser juga-

ran explotacions lleteres reconvertides cap

a produccio carnia.

- El sosteniment, en tant que sigui possible,

de la demanda diferenciada vers la earn ro-

sada. Objectiu aquest que, malgrat la seva

importancia, pot veure's seriosament com-

promes, si no s'actua amb contundencia i a

temps, a partir del desprestigi produit pels

recurrents escandols per l'us de promotors

de creixement no autoritzats-escandols lli-
gats sobretot a les explotacions intensives-
i, en segon Iloc, per la pressio comercial
creixent de la earn vermella provinent d'al-
tres paisos de la Unio Europea.

- L'aposta decidida per la qualitat, tot esta-

blint amb aquesta finalitat una clara disci-

plina en el sector a fi de sostenir i incre-

mentar en el possible els nivells de consum.

En aquest tema, cal observar que si be hem

preveu una caiguda sostinguda del consum

europeu, I'espanyol se situa molt per sota

d'aquest i podria espcrar-se una certa

aproximacio als habits europeus. En tot

cas, val a dir que un hipotetic increment de

demanda sense que existissin barreres de

diferenciacio podria ser coberta per qualse-

vol altre oferent en el mercat unit europeu.

- Ampliacio de l'oferta vers nous productes

elahorats, tals com plats pre-cuinats. Una

orientacio en aquesta direccio respon a

I'interes d'ampliar el valor afegit del pro-

ducte, pero, tambe, a la necessitat d'adap-

tar l'oferta als nous habits alimentaris pro-

piciats per les transformations actuals en

l'ambit familiar i social.

Es en aquest context -en un moment en

que encara pot analitzar-se el sector des

d'una posicio relaxada- que la ICEA ha plan-

tejat la Jornada Agrosectorial sobre Vaqui de

Carn a Tona. Aquesta Jornada ha intentat

aportar dades basiques per a la comprensio

del mare actual en que ha de desenvolupar-se

el sector, ha ofert informacio sobre la gestio

tecnico-economica i sobre initiatives de co-

mercialitzacio. Tanmateix, 1'emfasi del de-

bat de la Jornada s'ha centrat en la Interpro-

fessio com a eina basica per a la configuracio

del sector amb vista a donar resposta als rep-

tes actuals.
Certament, nomes amb la forca coordina-

da de tots els actors que intervenen des de la

produccio a la comercialitzacio de la earn de

bovi es poden assumir els reptes plantejats

per ('actual escenari. El quadre I transcriu les

finalitats de les Organitzacions Interprofes-

sionals Agroalimentaries previstes per

l'Avantprojecte de la seva Llei Reguladora.

Es ben clar que molts dels aspectes esmen-

tats vers el futur del sector troharan en la in-

terprofessio ('instrument mes eficac. La ne-

cessaria aposta per una tecnologia de primer

nivell requeriia un esforc economic que sola-
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QUADRE 1. FINALITATS DE LES ORGANITZACIONS INTER PROFESSIONALS
AGROALI MENTARIES

(Art. 3 de I'Avantprojecte de Llei Reguladora de les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentaries)

Les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentaries es constituiran amb totes o algunes
de les finalitats seguents:
a) Portar a terme actuacions que permetin un millor coneixement i una major transparencia

dels mercats.
b) Millorar la qualitat dels productes com tambe dels processos de condicionament, transfor-

macio i envasat.
c) Promoure programes de recerca i desenvolupament que impulsin processos d'innovacio

dels diferents sectors.
d) Promoure i difondre el coneixement de les productions agroalimentaries.
e) Promoure actuacions que facilitin una informacio adequada als interessos dels consumi-

dors.
f) Acordar actuations que tinguin per objecte una millor defensa del medi ambient.
g) Desenvolupar actions que possibilitin una millor orientacio cap at mercat dels productes

agroalimentaris.

ment una amplia associacio pot assumir. Es-
tablir una disciplina suficient en la produc-
cio i comercialitzacio sobre la qua] poder re-
cuperar i consolidar una imatge de qualitat
solament es possible des d'una organitzacio
interprofessional. Tambe vers el potencia-
ment de olabels» de qualitat ampliament re-
coneguts, la mateixa despesa d'una campa-
nya generica de promocio, i la creacio
d'estructures comercials comunes que per-

metin actions d'introduccio a nous mercats
des d'una escala adequada. En definitiva,
que el sector haura de saber superar moltes
mercies particularistes si vol donar una sorti-
da solida a les problematiques avui planteja-
des. Ni tan sols es tracta d'inventar res, les
interprofessionals als paisos europeus mes
avancats i als EUA tenen una tradicio de
molts anys.
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