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GRUP DE TREBALL CARN DE PORCÍ - 12 D’ABRIL DE 2018 
 
Dijous 12 d'abril es va celebrar a Brussel·les el Grup de treball sobre la carn de porc, on la 
Comissió Europea va presentar les previsions establertes pels experts nacionals (annex 1) que 
se centren principalment en els següents punts: 
 
- La pesta porcina africana (PPA) segueix sent el major desafiament per al mercat porcí de la 
UE. 
- La producció augmentarà en 2018. 
- Els preus seran més baixos en 2018. Diversos països segueixen lligats als preus alemanys. 
- La fortalesa de l'euro obstaculitza les exportacions. 
- La UE segueix sent el primer proveïdor de Xina i Hong Kong. 
 
MERCAT 
 
Cabanya porcina 
 

 
 
- 150 milions de caps en la UE en 2017, un augment del 2% en comparació de 2016. 
- Disminució de la producció de carn de porc en un 1.4% en 2017. 
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- Augment del 3% en garrins. Augments importants a Dinamarca, Països Baixos i Espanya. 
- Increments importants per a les truges reproductores als Països Baixos, Polònia i Espanya. 
- Increment important en la producció de porcs de 20-50kg del 4,4% en 2017. Amb augments 
considerables de Polònia i Espanya. 
- La cabanya porcina va augmentar en la majoria dels casos, disminuint no obstant això en 
porcs d'engreix de 50 kg a menys de 80 kg. 
- Augments importants en porcs de 20 kg fins a menys de 50 kg, garrins i truges de cria. 
 
Producció 
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- Es preveu que la producció (PBI) augmenti un 1,2% en 2018. 
- Q4/2017: la producció va augmentar a l'octubre i novembre en comparació del mateix 
període del 2016. Al desembre el creixement va ser més lent que en el mateix mes de 2016. 
 
Preus mundials 
 
- Els preus de la UE han disminuït però segueixen sent més alts que els dels Estats Units, Brasil 
i Canadà. 
- Els preus de la UE han mostrat una certa recuperació des del començament de l'any. No 
obstant això, els altres continuen amb una tendències a la baixa. 
 
Comerç 
 
- La UE segueix sent el primer exportador mundial de productes porcins, molt per davant 
d’EUA i Canadà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La balança comercial de 
carn de porc és positiva, 
presentant un excedent. 
- Les exportacions van 
disminuir un 8% en volum 
en 2017. No obstant això, 
va haver-hi un augment del 
0,9% al gener/febrer de 
2018 en comparació del 
mateix cronograma de 
2017. 
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- Les exportacions van disminuir en valor de 64 milions € durant gener/febrer de 2018 en 
comparació al mateix període de 2017. 
- Xina i Hong Kong segueixen sent els primers mercats de la UE. El 37% de les exportacions de 
la UE van a Xina, Japó i Corea del Sud. 
 
- Xina importa el 60% de la carn de porc de la UE. 
- Les importacions van augmentar un 11% en volum en 2017, especialment des de Suïssa.  
- Va haver-hi un augment del 8,2% al gener/febrer de 2018 en comparació de la mateixa línia 
temporal del 2017. 
- Les importacions van augmentar en un valor de 500€ milions al gener/febrer de 2018 en 
comparació del mateix període de 2017. 
- Xina, Hong Kong, Japó i Corea del Sud segueixen liderant les importadors de carn de porc. 
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Selecció de mercats nacionals 
 
Àustria 
- 5,1 milions de sacrificis en 2017, representant una reducció de l'1,4% en comparació de 
2016. 
- La producció va disminuir un 3% en 2017. 
- Importacions de porcs sacrificats des d'Alemanya i Hongria. 
- Lleugera disminució però amb un consum estable. Aquesta disminució és probable que sigui 
fruit d'un mal càlcul, ja que no es té en compte el consum fos de la llar. El consum de carn 
fresca està disminuint. 
- La producció en 2018 augmentarà en un 2-3%, principalment a causa de l'augment en les 
truges reproductores. La producció ha caigut durant els últims 5 anys. 
- Els sacrificis durant el Q1 2018 han estat considerablement inferiors als pronòstics esperats: -
4.5% en comparació del mateix període de 2017. 
- Els agricultors i productors estan preocupats pels preus dels garrins i els pinsos. 
 
Bèlgica 
- La producció es va mantenir estable en 2017, encara que es preveu una disminució de l'1,3% 
en 2018. La producció segueix la tendència de la UE. 
- Els preus van augmentar un 9% en 2017 però està previst que caiguin al llarg del 2018.  
- Els preus van caure un -12% en el Q1 de 2018 i un 16% en el Q2 2018 en comparació de 
2017. S'espera que els preus augmentin a causa de la tendència estacional i a un augment de 
l'oferta. No obstant això, en general, els preus cauran un 10% al llarg del 2018. 
- Caiguda en el consum de carn fresca. 
- Disminució dels sacrificis a causa de més exportacions de porcs vius a Alemanya. 
 
Bulgària 
- Sense grans canvis. En 2017, els sacrificis van augmentar en un 7%. 
- El pes en canal va augmentar en un 25% en 2017. En 2018, augmentarà el pes viu i la 
producció de pes de la carcassa. 
- El consum ha augmentat en els últims anys, aconseguint una mitjana de 26 kg per càpita. 
- Els preus van augmentar un 17% en 2017 i es preveu que caiguin un 5% en 2018. 
 
Croàcia 
- En 2017, la producció disminueixo un 2,6%. 
- En 2018 hi ha hagut una tendència positiva i s'estima que la producció augmenti fins al 2,5%.  
- Els preus seran més baixos, experimentant una caiguda del 5-8% en 2018. 
 
República Txeca 
- La producció va augmentar un 3,5% en 2017. 
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- Els preus segueixen la tendència de la UE, experimentant una forta caiguda del 7% el quart 
trimestre de 2017 i una caiguda del 11% el primer trimestre de 2018. 
- Actualment, els preus es mantenen una mica per sota del preu mitjana de la UE, la qual cosa 
sorprèn, ja que importa molta carn de porc. 
 
Dinamarca 
- La producció és estable en 32 milions de porcs. En 2018, s'espera que el GIP augmenti en 1 
milió de caps (+3,5%). 
- Preus més baixos, pessimistes en 2018: el pronòstic és una caiguda del 10%. 
- Les exportacions de garrins augmentaran al mig milió en 2018. Les exportacions a Xina són 
bastant lentes, mentre que a Japó són estables. 
 
Estònia 
- El GIP va augmentar en un 10% en 2017. En 2018, s'espera que la producció augmenti en un 
3%. 
- Els preus estan subjectes als d'Alemanya. 
 
Finlàndia  
- Preus estables en 2017, encara que amb un increment en el quart trimestre a causa de 
l'augment del consum que suposen el nadal.  
- La producció i el consum disminueixen en 2017. 
 
França 
- Petit descens en la producció durant el 2017, que ha compensat l'augment del 2016. 
- 2017 va ser un any bastant bo. La cabanya va augmentar a la fi de 2017 i va haver-hi una 
estabilitat del nombre de truges (pronosticant un augment d'1-2% en 2018). 
- La previsió és una caiguda dels preus en un 11% en 2018. Q1 2018: caiguda en un 15%. Q2 
2018: cau un 7%. 
- La previsió del mercat en 2018 és més negativa que en 2017. 
 
Alemanya 
- La producció es va mantenir estable en 2017, amb un superàvit d'un 1% dels porcs registrats. 
55 milions de porcs registrats. 
- Diferència entre els porcs de producció pròpia i els sacrificats a causa de la creixent 
importació de porcs. 
- Alemanya és el segon país del món en sacrificis després d'Estats Units. Aquests van disminuir 
en 2017 a causa del benestar animal. 
- En 2018, la previsió és d'un augment del 10% en els preus de la carn de porc, seguint les 
tendències a la baixa dels preus. 
- El consum de carn de porc està disminuint. 
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Grècia 
- El sector de la carn de porc ha experimentat la pitjor crisi dels últims 10 anys durant 2017. La 
producció va disminuir en 2017 en una mica més del 1%. 
- Els preus de Classe I en 2017 van ser bastant satisfactoris i van augmentar un 11,3%. Els 
preus al gener de 2018 eren del mateix nivell que en 2017. És benvolgut que els preus vagin a 
l'alta durant l'estiu. 
- 2018 no està previst que sigui un any molt positiu. 
 
Hongria 
- La producció porcina va disminuir en 2017. Es preveu que el GIP disminueixi en un 1-2% en 
2018. 
- Els sacrificis van aconseguir els 4,7 milions de porcs en 2017. 
- Els preus estan enfocats respecte als d'Alemanya Els preus van disminuir en 2017 i es preveu 
que disminueixin bruscament en 2018. 
 
Itàlia 
- La producció encara està disminuint. Es pronostica que la producció disminuirà en un 10% en 
2018. 
- El diferencial de preus augmentarà. Es pronostica que la classe I disminuirà en més del 10% 
en 2018. 
- Els preus dels garrins van augmentar un 15% en el primer trimestre de 2018 en comparació 
del mateix període de 2017. 
 
Lituània 
- Sense grans canvis en 2018. El GIP es mantindrà estable en 2018. 
- Igual que molts uns altres, els preus estan vinculats als d'Alemanya. S'espera una caiguda 
dels preus del 7-8% en 2018. 
 
Països Baixos 
- La producció va disminuir en 2017 un 0,1% i es preveu que disminueixi un 4% en 2018. 
- Els preus disminuiran en 2018. En el segon trimestre de 2018, els preus cauen un 10%. 
 
Lituània 
- Sense grans canvis en 2018. El GIP es mantindrà estable en 2018. 
- Els preus estan vinculats als alemanys. Es pronostica que aquests cauran un 7-8% en 2018. 
 
Polònia 

- El GIP va augmentar en un 2,8%, havent-hi un augment també del numero de truges durant 
els últims dos anys.  
- Polònia està amenaçada amb PPA. El Ministeri està ajudant als agricultors. 
- Polònia importa garrins de Dinamarca. 



 

 

Nº 10/18 
CIRCULAR SECTORIAL 

25 de maig 2018 

 
- Va sacrificar més de 22 milions de porcs en 2017: 17 milions són producció autòctona, la 
resta és importada. 
- El consum ha augmentat i ara està per sobre de 42 kg per càpita per any. 
 
Portugal 
- La producció es va mantenir estable en 2017, però disminuirà un 2% en 2018. 
- Els grans problemes mediambientals a Portugal influiran en la producció porcina. 
- Els preus seran més baixos en 2018. La previsió és d'una caiguda del 6%, però és difícil de 
dir. Dependrà de la situació de la PPA. 
- Els preus dels aliments han augmentat. 
 
Romania 
- La producció va augmentar lleugerament en 2017. 
- S'espera que els preus en 2018 siguin més baixos que en 2017. 
- Hi ha brots de pesta porcina africana a les fronteres. 
- El consum intern es manté en el mateix nivell: 26 kg per càpita / any. 
 
Eslovènia 
- Lleuger augment en el consum. 
- Els preus segueixen lligats als d'Àustria i Alemanya, encara que amb caiguda d'un 8-9% en 
2017. 
 
Espanya 
- La cabanya totalitza 30 milions de caps. Va haver-hi un augment del 3,1% en 2017. 
- La producció important és l'ibèric. 
- Les execucions van augmentar poc més del 1% en 2017 (al voltant de 49,6 milions), que va 
produir 4,2 milions de t de carn. 
- Les principals exportacions van dirigides a la UE. Les exportacions a Xina es van reduir un 
16,5% igual que també a Corea del Sud, però van augmentar a Japó. 
- El pronòstic és un augment de més del 2% en la producció en 2018. S'espera que el 
nombre de sacrificis també augmenti un 2%, principalment en el segon trimestre. 
- Els preus cauran un 7% en 2018, especialment en la primera meitat de l'any. 
 
Suècia 
- La producció va augmentar un 2,5% en 2017 i s'espera que augmenti un 2,5% també en 
2018. 
- Preus estables. Fort mercat intern. 
 
Regne Unit 
- La producció ha estat augmentant des del començament de l'any. En el Q1 2018: +5% en 
comparació de Q1 2017. En general, s'espera que la producció augmenti en un 3-4% en 
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2018. 
- El volum de producció està previst que augmenti en els propers anys. 
- Hi ha més porcs disponibles per sacrificar. 
- El consum està baixant. Aquesta és una tendència general en els últims anys. Va haver-hi 
una recuperació en el quart trimestre de 2017 però una caiguda en el primer trimestre de 
2018. 
- Les importacions del Regne Unit van augmentar una mica l'any passat, en part impulsades 
pels augments dels productes processats i embotits, reforçats per alguns creixements en el 
consum en aquestes àrees. Les importacions d'aquests productes també han augmentat en 
general durant els últims cinc anys. Va haver-hi un augment del 5% en les importacions de 
carn de porc fresca/congelada. 
- Es pronostica que els preus disminuiran fortament en 2018. 

 


