
 

 

Les exportacions agroalimentàries durant els mesos Covid 
 

 

Fa uns dies llegíem el titular “Mesos Covid: Les exportacions agroalimentàries 

espanyoles creixen gràcies a les fruites i les carns”. 

     

La nota diu “El Ministeri d'Agricultura acaba de publicar les dades de les exportacions 

espanyoles de el sector agroalimentari, pesquer i forestal durant el període de més 

incidència de la Covid (d'abril a desembre de 2020), que mostren un increment en valor 

de el 2,7% respecte als mateixos mesos de l'any anterior, fins als 40.997.000 d'euros. 

 

Les dades de el Mapa posen l'accent no només, en que durant els mesos de el 

confinament i següents, les exportacions agroalimentàries han pujat sinó que a més, és 

el sector que millor s'ha comportat amb comerç exterior. A la resta de sectors, la 

tendència ha estat negativa com es pot veure en el gràfic adjunt. Les dades 

d'exportacions del conjunt de tots els sectors de l'economia en aquest mateix període 

van registrar un descens de l'11,8%. 

  

 
 

Font: elaboració MAPA a partir de DataComex i aplicació de comerç exterior de el 

MAPA 

 

Aquestes dades de bonança de les exportacions de agroalimentàries contrasten amb la 

situació de crisi per la qual travessen molts sectors agraris. 

 

Per la seva banda, les importacions de el sector agroalimentari, pesquer i forestal van 

disminuir un 8%, i passen de 29.418.000 d'euros a 27.048.000. El saldo resultant 

s'incrementa un 33%, fins a la xifra de 13.949.000. 

 

Quins sectors agroalimentaris s'han comportat millor? 

Els grups que experimenten majors pujades són els de "Pinsos" (+21%), "Carns" 

(+12,2%) "Preparats de carn i peix" (+11,9%) i "Cereals" (+10,3%). En termes 
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econòmics, el major augment correspon a "Carns", amb prop de 700 milions d'euros de 

diferència respecte a el mateix període del l'any anterior. 

 

Els principals grups exportadors han estat "Fruites i fruita seca", seguit de "Carns", 

"Hortalisses i llegums", "Begudes" i "Olis i greixos", grups que coincideixen en el 

mateix ordre de prevalença que durant el mateix període de l' any 2019. Així es desprèn 

de l'"Informe COVID - Comerç Exterior, situació de el sector agroalimentari i pesquer" 

de el MAPA. 
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