
 

 

Cauen les exportacions càrnies i d'oli a Regne Unit 
     

 

El flux d'exportacions agroalimentàries al Regne Unit en el que va d'any ha registrat 

fortes caigudes en determinats productes respecte als mateixos mesos de l'any 2020. 

Dades disponibles per al gener i febrer. 

 

I és que després de la ratificació de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, 

analitzant les últimes dades disponibles de DataComex s'adverteix una baixada de 

l'exportació d'un 4,9% des del gener, afectant en particular a les exportacions de 

productes carnis (-33%), greixos i olis (-30%) i preparats alimentaris (-22%). Per 

productes, són molt notables les caigudes en les exportacions de productes com la carn 

de porcí (-61%) o les d'oli d'oliva (-35%). 

 

Segons aquestes dades es pot fer èmfasi que les incerteses actuals al voltant de el 

comerç amb el país anglosaxó, sobretot pel que fa als controls sanitaris i fitosanitaris en 

frontera, aquests podrien provocar una baixada més gran de l'exportació. 

 

Hi ha especial preocupació en el sector al voltant de la necessitat de disposar de 

certificats sanitaris i fitosanitaris d'exportació per a productes com la carn, la llet o 

les hortalisses, necessaris ja i la burocràcia podria alentir encara més el ritme 

d'exportació i, de mantenir-se en el temps, podria suposar un fort impacte per al sector 

agroalimentari estatal i especialment per al Gironí. 

 

És convenient recordar que el Regne Unit és un dels principals socis comercials de 

l'Estat a nivell agroalimentari, suposant un 8% de el total de les exportacions espanyoles 

i ocupant el cinquè lloc en el rànquing d'exportacions de país a nivell UE amb un total 

de 4.000 milions d'euros i un saldo positiu de 2.920 milions segons les últimes dades 

oficials del Ministeri. 

 

S'ha de defensar el model productiu europeu i el principi de reciprocitat. Finalment 

recordar que l'aprovació per part de la UE de l'Acord Comercial amb Londres podria 

dotar a la Unió d'eines per defensar els seus interessos davant possibles incompliments 

del Regne Unit en les condicions pactades per al Brexit. 
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