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Les xifres de
contractació d’espais
avalen un increment
de l’interès
internacional per
participar al saló

Junt a Hostelco
tornarà a erigir-se en
la gran plataforma
internacional per als
professionals de la
distribució i el canal
horeca

El programa Hosted
Buyers potencia la
invitació a
compradors asiàtics,
europeus i americans
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Hostelco redistribueix
l'espai expositiu per
aconseguir una major
integració amb
Restaurama

El saló ja ha assignat
el 70% de la
superfície expositiva
prevista

La indústria
espanyola
d'equipament
hostaler encadena sis
anys de creixement
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Fine Foods, l'espai
més gran dins
d'Alimentaria Trends,
agruparà l'oferta
d'aliments d’alta
gamma

El consum de
productes orgànics,
que comptaran amb
un àrea al saló, va
créixer un 34%
durant el 2018

Una de les
tendències en auge
de la indústria
alimentària
representada a
Alimentaria Trends
és la producció halal
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El certamen s'estructura en salons que recolliran les novetats de tots els subsectors de la indústria

Interlact reunirà les
novetats dels
productes lactis i els
seus derivats, que
mostraran tradició i
innovació

Expoconser
visibilitzarà l'aposta
de les conserves
espanyoles per la
internacionalització,
la qualitat i l'alt valor
afegit

Mediterranean Foods
acollirà la Barra d'Olis
d'Oliva Gourmet, un
espai per tastar els
millors AOVEs
nacionals
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Matèria primera de qualitat i processos artesans caracteritzen aquesta àrea de productes delicatessen

La indústria d'alimentació i begudes, un sector
responsable i compromès
Espanya produeix una oferta variada d'aliments i begudes segures, de qualitat i de gran riquesa
gastronòmica que pocs països tenen i que el fan únic. És l'excel·lència dels seus productes i la bona
feina de les empreses el que, any rere any, permet parlar d'un sector en constant creixement i capaç
d'aportar estabilitat al conjunt de l'economia espanyola.
Per tots aquests motius, la indústria d'alimentació i begudes és el primer sector industrial de país, una
posició que any rere any s'ha consolidat gràcies a l'esforç i la implicació de les empreses i del mig milió
de treballadors que componen aquesta gran família.
"Som un sector consolidat, estable i estratègic per a Espanya i tenim el paper fonamental de
proporcionar productes segurs i de qualitat. Innovació, sostenibilitat i talent són presents en el dia a
dia de les empreses i componen la seva millor carta de presentació", assenyala Mauricio García de
Quevedo, director general de FIAB.
La indústria d'alimentació i begudes i el seu pes econòmic i social a Espanya
Parlar de la indústria d'alimentació i begudes a Espanya és parlar d'un sector que contribueix cada dia
al desenvolupament econòmic i social, que representa el 3% del Producte Interior Brut (PIB) espanyol
i el 16% del total de la indústria. La seva producció es va situar el 2018 per sobre dels 116.000 M€,
sent imprescindible en l'aportació de valor al conjunt de l'economia.
El sector millora la seva capacitat ocupadora. Amb 506.000 treballadors en el primer semestre del
2019, segons l'EPA, segueix generant llocs de treball i les xifres reflecteixen un mercat laboral
caracteritzat per una tendència clara cap a la contractació indefinida i a jornada completa. Hem de
destacar l'avanç de l'ocupació juvenil, que suposa prop d'un terç de l'ocupació total del sector al
tancament del primer semestre de l'any. A més, un de cada tres ocupats en la nostra indústria és dona,
una xifra superior a l'ocupació en el conjunt de la indústria manufacturera.
En total, el sector suma més de 31.300 empreses actives, una estructura que millora la seva dimensió
amb un significatiu avanç del 8% i el millor registre obtingut en els últims deu anys. Aquest important
creixement en el nombre d'operadors també s'ha reflectit en el progrés de la dinamització de sector,
que el 2018 va millorar respecte a l'any anterior en incrementar-se fins a un 14% les grans empreses
que compten amb més de 500 treballadors.
És molta la responsabilitat que té el sector envers el desenvolupament econòmic i social d'Espanya i
cal visibilitzar tots i cadascun dels aspectes en què la indústria d'alimentació i begudes contribueix
positivament. Parlem d'un sector compost en gran mesura per PIMES, moltes d'elles familiars i
vinculades a un territori.
Si pensem que la nostra activitat no està subjecta a una zona geogràfica en particular, si no que és
present a tot el territori, podem imaginar la capacitat de la indústria per generar riquesa, especialment
en l'entorn rural on s'assenten la majoria d'elles. De fet, Espanya compta amb més de 340 registres de
qualitat diferencial de DOP, IGP i ETG.

Espanya davant el món: els seus aliments i begudes com a millor ambaixador
Les vendes internacionals van tornar a superar els 30.000 M€ en exportacions (30.470 M€) el 2018.
L'activitat de la indústria en el mercat internacional segueix mantenint-se com a pilar del
desenvolupament pel sector i l'economia nacional i permet seguir parlant de saldo comercial positiu
per valor de 8.025 M€, acumulant així onze anys de superàvit en la balança comercial.
Com a mostra de la competitivitat d'Espanya en el mercat internacional, el nostre país escala un nou
lloc en el rànquing exportador i se situa com la quarta economia de la Unió Europea després de superar
a Itàlia.
Dos terços del total de les exportacions es destinen a la UE, que es manté com el nostre primer soci
comercial, encapçalat per França (4.783 M€) i seguit d'Itàlia (3.642 M€), Portugal (3.413 M€), Regne
Unit (2.037 M€) i Alemanya (1.857 M€). Fora de la UE, els Estats Units destaca com a primera destinació
extracomunitària, aconseguint un valor de 1.728 M €. El segueix la Xina amb més de 1.067 M €, Països
Baixos (905 M €), Japó (848 M €), i Bèlgica (654 M €). Cal subratllar el significatiu avanç de les Filipines,
que ha augmentat 8 llocs en el rànquing i se situa dins dels 20 primers països de destinació.
Les empreses han fet grans èxits per afermar aquests registres. No obstant això, l'escenari
internacional de 2019 està obligant al sector a apostar per la diversificació de mercats a causa de
situacions com la imposició d'aranzels per part de l'Administració Trump. A més, cal no oblidar que les
cinc primeres destinacions dels nostres productes es concentren en països on les economies s'han
alentit com és el cas d'Itàlia o Alemanya, sense oblidar l'efecte que tindrà el Brexit sobre la nostra
activitat.
Cultura, tradició y reconeixement
Parlar d'alimentació és parlar d'identitat. Els nostres productes són el reflex de la qualitat i varietat de
la dieta i la gastronomia espanyoles, valors que els han merescut el reconeixement internacional. Una
oferta que actua com el millor ambaixador d'Espanya i que es complementa amb el reconeixement
dels nostres xefs per tots els racons de món. La nostra gastronomia sedueix als més de 80 milions de
turistes que cada any visiten el nostre país i per això també és un important reclam en els lineals de
molts països del món.
Tenim com a objectiu convertir-nos en el rebost del món, i en aquest sentit valorem la implicació i
competitivitat de les empreses de la indústria alimentària que han fet possible aquest escenari. Ells
han estat els responsables de situar el sector en una posició avantguardista a l'hora de canviar la
mentalitat i interioritzar mesures estratègiques per l'exportació i la internacionalització.
Però a més és un element intrínsec a la nostra cultura, a les nostres celebracions i a la nostra manera
de ser. L'alimentació és sempre present en tots els moments i celebracions rellevants de la nostra vida.
Per tot això, no volem ni podem deixar de reivindicar el potencial de l'alimentació i les begudes i
recordar i fer valer aquest plaer que, sens dubte, és un dels majors èxits d'aquest sector.
Sector compromès i responsable
Però alimentació també és parlar de compromís, principalment cap al consumidor. El sector està bolcat
en el seu benestar i salut, per això, les empreses s'han compromès a innovar i en la millora de la
composició dels aliments i begudes i ha adquirit la responsabilitat de reduir el contingut de sal, sucres
afegits i greixos saturats en més de 3.500 productes, que en la mitjana de la cistella de la compra

aporten el 44,5% de l'energia total diària. És un exemple de la col·laboració públic-privada per a
impulsar una oferta alimentària més saludable i que respongui a les demandes dels consumidors.
El sector d'alimentació i begudes té entre els seus objectius liderar la transformació d'una indústria
sostenible i incorporar el factor mediambiental com a central en els seus models de negoci, recolzantse en les oportunitats que ofereixen per a elles els Objectius de Desenvolupament Sostenible. S'ha
demostrat que la indústria és capaç de formular solucions eficients, plantejant un equilibri entre
eficiència, expectatives socials i medi ambient. Fer aquests avenços accessibles per a la resta
d'empreses és evidenciar que en el futur, competitivitat i sostenibilitat caminen de la mà.
Un pilar fonamental en el desenvolupament d'aquests productes és la innovació. En els últims anys
s'han posat en marxa diferents iniciatives per aconseguir nous formats, nous productes, més
possibilitat d'elecció, sistemes de producció sostenibles i que segueixin garantint la qualitat i la
seguretat dels nostres productes.
En resum, els aliments i begudes que produïm a Espanya són un referent en qüestions d'una major i
millor qualitat de vida. Espanya se situa com el segon país del món amb la major esperança de vida, i
és precisament la qualitat de la nostra oferta, la seva varietat i seguretat la que ens ha portat, al costat
d'altres factors, a aquesta posició tan rellevant.
Per tot això, el nostre país no es pot entendre sense l'activitat industrial de l'alimentació i les begudes.
Des del sector, continuem treballant en les línies definides en el nostre Marc Estratègic: dinamització,
internacionalització, eficiència, creació de valor i l'impuls a la reputació i la comunicació d'una indústria
transformadora i segura.

SOBRE FIAB
La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), integrada per 45
associacions, representa a través d'un únic organisme i una sola veu a la indústria espanyola
d'alimentació i begudes, primer sector industrial del nostre país, que té com a missió ser la locomotora
de l'economia, l'ocupació i la imatge d'Espanya, sent competitiva en qualsevol mercat global, atraient
el millor talent, i basada en la seva seguretat, qualitat i desenvolupament científic i tecnològic.
La indústria d'alimentació i begudes és ara per ara el primer sector industrial del país amb una
producció el 2018 superior als 116.000 M€ i més de 30.000 M€ en exportacions. A més, la IAB dóna
ocupació directa a més de 500.000 persones a Espanya i a 2,5 M€ de manera indirecta.
PARA MÉS INFORMACIÓ:
FIAB
Carlos García Granda - Director de Comunicació y Relació amb l’Associat
Maribel Álvarez - Dpt. de Comunicació - comunicacion@fiab.es - Telf.: 91 411 72 11

