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La indUstria
agroalimentaria
Arran de les dades publicades pel Ministeri d'Agricultura , Pesca i Alimentacio del Govern espanyol.

Segons dades del Ministeri

d'Agricultura, Pesca i Alimentacio de

I'Estat espanyol, la industria de pro-

ductes alimentaris a la Unio Europea

es la branca d'activitat mes important

de la industria manufacturera en ter-

mes de valor de la produccio, i una de

les mes importants en valor afegit.

Aixi, del total europeu de la produccio

industrial alimentaria, els cinc paTsos

que mes participen en el total son

Alemanya (21,7 %), Franca (19,2 %),

Regne Unit (13,7 %), Italia (11 %) i

Espanya (9,9 %).

A I'Estat espanyol hi havia 37.857

empreses de la industria alimentaria

amb 42.264 industrials.

D'aquestes, el 13,88 % es

trobaven a Catalunya

i el 10,25 % al

Pais Valencia,

Andalusia, amb

un 17,63 % se situava

al capdavant.

Les vendes

netes totals de

productes de la

industria alimentaria

van ser, durant el

1996, de gairebe

8,25 bilions de

pessetes

(8.245.251

milions PTA). El

22,98 % d'aquesta

quantitat correspon a

Catalunya i el 7,76 % al

Pais Valencia. A escala

espanyola, les industries car

nies, amb un 19,78 % se situen en

primera posicio, seguides de les lac-

ties (10,97 %), les d'alimentacio animal

(8,96 %) i pa, pastisseria i galetes

(8,38%).

A I'Estat espanyol, el 1998, la pro-

duccio bruta de la industria alimentaria

va superar els 8,8 bilions de pessetes,

i va presentar superavit comercial

internacional, aixo el converteix en el

primer sector industrial de I'Estat.

L'index de produccio de la industria

alimentaria (IPIA) va registrar el 1997

una taxa de variacio positiva del 8,2 %

respecte el 1996 (un punt mes que la

industria en el seu conjunt). Aquest

augment I'explica el MAPA per ('aug-

ment de la demanda exterior de pro-

ductes alimentaris i per la Ileugera

reactivacio del consum intern. L'index

de produccio industrial va creixer el

1997 un 7,4 %.

L'index de preus de la industria ali-

mentaria (IPRIA) va trencar la tendencia

marcadament alcista mostrada en perio-

des precedents (augment del 5,3 % el

1996) i va reflectir un comportament

practicament estable (0,5 %) des de

gener a desembre, amb una disminucio

de cinc punts respecte I'evolucio mostra-

da el mateix periode de I'any anterior.

Les exportacions van creixer, el

1997, un 26,9 %, sis punts i mig mes

que el creixement registrat I'any 1996,

i van assolir la xifra d'1,2 bilions de

pessetes. Pel que fa a les importa-

cions, aquestes van creixer un 10,6 °/o,

xifra inferior a les exportacions que

representa 1,1 bilions de pessetes.

D'aqui que el comportament descrit de

les dues variables mostres un supera-

vit de l'ordre del 93.100 milions de

pessetes. Aquesta dada constrasta

amb la de ('any anterior, que mostrava

un deficit de 58.600 milions de pesse-

tes.


