NOTA DE PREMSA
MESURES URGENTS I CONTUNDENTS DAVANT EL BLOQUEIG RUS A IMPORTACIONS AGRÀRIES

JARC-COAG demana que s’imposin aranzels a les importacions
de fruita provinents de tercers països
•

L’organització agrària destaca que és molt important establir mesures de protecció
urgents, per poder disposar d’un temps mínim per obrir nous mercats de destí per als
sectors principalment afectats per aquesta crisi política (fruita dolça, cítrics i porcí).

•

Els polítics han de resoldre ràpidament la crisis que han provocat. Els desastrosos
efectes negatius de les seves decisions no les han de suportar els pagesos i ramaders
de Catalunya, ni els consumidors russos, els qual a hores d’ara ja se’ls ha duplicat el
preu de la fruita.

•

Cal també que la Unió Europea faci balanç econòmic dels efectes econòmics que el
bloqueig està suposant a dia d’avui (producte en trànsit que ha de tornar a destí) i
compensi econòmicament i de forma immediata els afectats.

•

I davant de tota aquesta greu situació, el Conseller d'Agricultura convoca al sector
de forma urgent però no aporta cap proposta de solució econòmica.

Aquest matí, el responsable de la fruita dolça de JARC-COAG, David Borda, ha participat en
una reunió convocada amb caràcter d’urgència per la Conselleria d'Agricultura. Durant la
mateixa ha traslladat al Conseller d'Agricultura les mesures que l’organització agrària
proposa per fer front de forma immediata als negatius efectes que provoca al sector
agrícola i ramader el bloqueig rus a les nostres importacions.
Està clar que el sector agrari és el principal perjudicat per la crisi política entre Occident i
Rússia, i per tant, demana que s’imposin de forma immediata aranzels a les importacions de
tercers països, en els sectors més afectats.
Representants de JARC-COAG avui també es reuneixen amb representants de la Comissió
Europea per analitzar en profunditat la situació del mercat i estudiar les conseqüències del
tancament de frontera rus.
JARC-COAG alerta de la greu situació que la prohibició d’exportació a Rússia de
determinats productes agroalimentaris pot crear al mercat intern de la UE. El primer ministre
rus Dmitri Medvedev, seguint indicacions del President Putin, ha signat un decret per a la
prohibició total d’importar fruites i hortalisses, fruita seca, carn de porc, vedella i pollastre
(fresques o processades), llet i productes làctics, formatge i peix de la Unió Europea, EUA,
Austràlia, Canadà, i Noruega. Segons han anunciat les autoritats russes, la prohibició
començà ahir i s’allargarà com a mínim un any.
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El sector agrari es veu novament sacsejat per aquests moviments geopolítics i per la manca
de mesures de gestió de mercats. La Política Agrària Comunitària (PAC) ha anat afeblint les
mesures de regulació i ara les conseqüències es veuen de manera immediata quan hi ha un
problema polític amb un país tercer.
L’alimentació és una qüestió estratègica i els agricultors i ramaders no podem veure’ns
sotmesos a jocs de pressió derivats de conflictes econòmics, polítics o estratègics. Cal que els
polítics aportin solucions a una crisis que ells mateixos han provocat, posant en marxa
mesures concretes de protecció del nostre mercat i fent-se càrrec dels efectes econòmics.
La UE és el principal proveïdor de productes agraris a Rússia amb una quota de mercat del
42% el 2013. El saldo comercial agroalimentari amb Rússia és molt positiu per a la UE amb
10.200 M€ el 2013, resultat d’unes exportacions d'11.800 M€ i unes importacions d'1.600 M€. Els
principals productes europeus exportats a Rússia són fruita, formatge, carn de porcí,
hortalisses i vins. En el cas concret d'Espanya les exportacions agràries a Rússia el 2013 van
ascendir a 588 M€, sent els principals capítols: fruites (158 M€) on destaca la fruita de pinyol i
carns (116 M€), destacant el porcí. Pel que respecta a Catalunya les exportacions de carn a
Rússia, principalment de porc, es situaren en 57 M€ i en fruites 53 M€.
En el cas de la fruita de pinyol, plou sobre mullat, ja que l’agricultor està patint una greu crisi
de preus, que es veu agreujada més, si és possible, amb el tancament d’aquesta important
frontera. JARC-COAG ha sol·licitat a la Comissió Europea mesures excepcionals per al sector
dins del marc de l'Organització Comuna de Mercat Única (OCM) a través de la reserva de
crisi, per al conjunt dels productors durant un període de temps limitat, i una revisió del
sistema de crisi a través de les Organitzacions de Productors, que des de la seva modificació
el 2007 no ha servit per la finalitat per la qual va ser creat, i la implantació d’un sistema de
gestió de crisi greu.
Malgrat els esforços d’autoregulació que està realitzant el sector fructícola mitjançant les
retirades de producte per a la seva distribució gratuïta per entitats benèfiques, en fresc o
transformat en suc, les cotitzacions mitjanes continuen per sota dels costos de producció, en
valors propers als 0,20-0,25€/kg per a préssec i nectarina.
Calen mesures concretes i ràpides per afrontar els desequilibris als mercats europeus. La
Comissió Europea ha d’emprendre immediatament línies de treball per afrontar aquesta
situació, que poden anar des de l’adopció de mesures de gestió de mercats, la cerca de
mercats alternatius per a aquests productes o el restabliment del mercat rus. Que ho facin
com vulguin però que facin alguna cosa.

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

Francesc Boronat, President JARC-COAG: Tel. 628754181
Joan Carles Massot, President JARC-COAG Lleida: Tel. 635556658
David Borda, responsable del sector de fruita dolça de JARC-COAG: Tel. 607.38.16.63

Lleida, 8 d’agost de 2014
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