
La dependència agroalimentària de la UE

Tot i que les dades d'exportacions agroalimentàries de la Unió Europea (UE) el gener
del 2022 són molt atractives, van ser falagueres, ja que han augmentat en un 25% en
comparació del mateix període de l'any passat i en un 16% amb respecte a la mitjana
dels darrers 3 anys, la UE cada vegada ven menys a l'exterior i per contra, cada cop
compra més, som més dependents.

Al gener es va mantenir la tendència de menors exportacions i més importacions
de productes agroalimentaris, la qual ja es va iniciar la tardor de 2021. En
conseqüència, s'ha registrat una disminució important de la balança comercial,
que s'ha reduït en un 50 % en comparació amb setembre de 2021. Aquests són
alguns resultats dels resultats continguts a l'informe comercial de la Comissió Europea
de gener de 2022.

Els majors augments en les exportacions es van observar al Regne Unit i als Estats
Units. A la Xina, les exportacions van disminuir. Aquestes tres destinacions aglutinen el
40% de les exportacions agroalimentàries de la UE.

Els principals orígens de les importacions agroalimentàries el mateix mes del 2022 van
ser els EUA i el Brasil, seguits pel Regne Unit i Ucraïna. Aquests quatre països
representen el 35% de totes les importacions agroalimentàries de la UE. L'augment més
gran es va observar en les importacions del Regne Unit.

Per productes, cal destacar que si bé la carn de porc continua sent el quart sector
d'exportació més fort, el valor de les exportacions de carn de porc va disminuir en 233
M€ (-16%) en comparació del gener de l'any passat. Quant a les importacions, el valor
de les importacions d'oleaginoses i proteaginoses va superar els 1.700 M€ el gener del
2022. Aquests productes van representar el 14% de totes les importacions
agroalimentàries el 2021.
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