Geopolítica Agrària

CANADÀ, gran economia
de productes agrícoles
El Canadà, amb un PIB de 1,3 bilions d’euros (una mica més que Espanya, comptant
amb 10 milions de persones menys), és una de les principals grans economies de
productes agrícoles del món. Canadà té unes exportacions totals agrícoles de 38.000
milions d’euros, el que la situa com a cinquena potencia exportadora agrícola a nivell
mundial i, que li permet tenir un superàvit comercial en el capítol agroalimentari de
8.000 milions. Això, malgrat la seva relativament molt baixa proporció de terra cultivable: d’entre els 65 milions d’hectàrees de superfície del país –un dels més grans del
món–, només un 7% és terra cultivable.
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El sector agroalimentari al Canada representa una contribució neta el PIB del país de vora
100.000 milions de dòlars l’any, generant 2,3 milions de llocs de treball, el que suposa que
1 de cada 8 persones està ocupada en el sector agroalimentari. Com hem assenyalat, el
Canadà es el cinquè major exportador mundial de productes agrícoles i agroalimentaris
després del conjunt que forma la Unió Europea, els Estats Units, Brasil i la Xina.

Camp de colza
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El principal cultiu al Canada és la colza que al 2011
va superar el cultiu de blat en un canvi de tendència
molt important en els darrers anys. L'àrea de cultiu
de colza en l’actualitat esta vora els 20 milions
d'acres, el que suposa un gran increment des de
2006 del 56%. Aquest increment s’ha fet, en gran
part, en detriment de l’àrea destinada al cultiu de
blat que caigut un 10% per el mateix període fins
els 16,9 milions d'acres.
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les principals regions del país

Les vendes d'exportació de Canadà van créixer un
12,0% respecte als nivells de 2013 a $ 51,5 mil milions en 2014, augmentant la seva quota de l'agricultura mundial i productes agroalimentaris total de les
exportacions a 3,6%. Els EUA segueix sent la destinació més important de l'agricultura i productes
agroalimentaris d'exportació de Canadà, que representen el 51,4% de les exportacions totals canadenques. Xina va representar el 9,2% de l'agricultura i la
indústria agroalimentària d’exportacions canadenques, i Japó, el E.U. i Mèxic conjuntament van representar el 17,1%.
El dòlar canadenc ha tingut un comportament a la
baixa en relació les principals divises mundials –en
part per els afectes que ha tingut sobre l’economia
la baixada en el preu de les matèries primeres–,
però que ha permès un marge extra en la competitivitat dels productes agrícoles i alimentaris en els
mercats d'exportació. Això també ha tingut un impacte molt positiu en els ingressos de les explotacions agrícoles.
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En general, la rendibilitat de les explotacions agrícoles al Canada, a partir de les dades disponibles,
es troba en la franja alta amb un marge net de vora
77.000 dòlars al 2015, un 8% superior als marges
en 2014. El patrimoni net de les explotacions mitja
es situa en els 2,7 milions de dòlars. En 2011, en
l’últim cens agrari disponible, Canada contava amb
205.730 explotacions agrícoles distribuïdes per tot
el país. Aquest número ha anat disminuint des de
mitjans del anys 40 experimentant una davallada
del 10,3% des de el últim cens fet al 2006. Per
aquest mateix període, el tamany mitjà de les explotacions agràries ha passat de les 295 hectàrees
al 2006 fins les 315 al 2011, un creixement del
6,9%. Durant el període 2013-2014 la contribució
del sector públic al sector agrícola via ajudes va ser
del 6,2% del que representa la producció total del
sector (100.000 milions de dòlars).
Els ingressos derivats dels negocis relacionats amb
el bestiar van augmentar en un 2% l’any passat fins
assolir els 26,2 milions de dòlars al 2015 a nivell
agregat en tot el país. Per la seva banda, els ingressos totals derivats de les activitats de cultiu
van es situen al nivell dels 30 milions de dòlars.
L'agricultura representa una petita proporció de l'ús
de l'aigua en general de Canadà, que es refereixen
a qualsevol utilització de l'aigua, independentment
de si es consumeix o es retorna a la seva font original.

