El 30% dels béns exportats a l'abril van ser aliments i
begudes
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Les exportacions d'aliments, begudes i tabac, es van incrementar un 8,8% durant el primer
quadrimestre de 2020, sumant 17.723,6 milions d'euros, enfront d'unes importacions en el mateix
període que van créixer més moderadament, un 3,3%, fins a 11.757,9 milions. El saldo resultant,
tot i la crisi sanitària de la Covid-19, va ser un increment del superàvit del 21,4%, fins a sumar
5.965,7 milions d'euros.
Abril, mes àlgid a nivell nacional, europeu i mundial del confinament de la població i del
tancament de tota mena de negocis no essencials, a conseqüència de l'expansió del Coronavirus, va
resultar també positiu per al sector agroalimentari, ja que va elevar les seves vendes a l'exterior un
5,5%, fins a 4.336.000 d'euros, enfront d'unes compres que van baixar un 2,4%, quedant en
2.718.000. El saldo resultant va ser un superàvit en aquest mes un 21,9% més elevat que l'abril de
2019, sumant 1.648 milions d'euros.
Cal destacar també que a l'abril les exportacions agroalimentàries van representar ni més ni menys
que un 29% del total dels béns exportats per l'economia espanyola, davant el 16,4% de les
importacions. I que aquesta aportació va ser en el primer quadrimestre del 21,1% per a les vendes
a l'exterior i del 12,6% per a les exportacions.
De gener a abril, van créixer en valor les exportacions de productes carnis (+ 28,5% sobre el
mateix període de 2019, per import de 3.133,4 milions d'euros); les de fruites, hortalisses i llegums
(+ 11,4% i 7724,1 M ?); les de sucre, cafè i cacau (+ 3,6% i 576,8 M ?); lactis i ous (+ 1,7% i
502,2 M ?), i altres aliments (+ 5,8% i 2007,7 M ?).
Per contra, van baixar en valor les exportacions de productes pesquers (-9,4% i 1.129 M ?); d'olis i
greixos (-1% i 1376,4 M ?); begudes (-4,6% i 1210,3 M ?), i tabac (-8,3% i 63,6 M ?), la major
part dels casos, com en el vi i l'oli d'oliva per la caiguda dels preus unitaris, que no va compensar
els augments en volum.
En l'apartat importador van créixer en aquest període les compres de fruites, hortalisses i llegums
(+ 9,6% i 2220,8 M ?), els olis i greixos (+ 38,1% i 1109,2 M ?); sucre, cafè i cacau (+ 4,9% I
948,7 M ?); tabac (+ 5,4% I 542,1 M ?), i altres aliments (+ 0,9% i 3021,8 M ?).
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En la banda oposada van baixar en aquest període respecte a gener-abril de 2019 les importacions
de productes carnis (-2,1% i 698,4 M ?); productes pesquers (-7,5% i 2088,5 M ?); lactis i ous
(-0,3% i 645,3 M ?); begudes (-6,8% i 483,1 M ?).
Fora de l'epígraf d'aliments, begudes i tabac cal comptabilitzar també unes exportacions en aquest
primer quadrimestre del 2020 de matèries primeres animals i vegetals per import de 978,4 M ?
(-4,1%), enfront d'unes importacions de 999, 1 M ? (-9,4%), que deixa el saldo en un dèficit de
20,6 milions, amb una millora respecte a llavors, en tot cas, del 75% respecte al gener-abril del
passat any.
Al mes central de la pandèmia del Coronavirus, abril, a Espanya i a la Unió Europea (UE), van
continuar millorant les vendes a l'exterior en alguns grups de sectors, encara que de forma una
mica més moderada. Així va ser en productes carnis (+ 12,9% respecte l'abril de 2019 per import
de 777,6 M ?); fruites, hortalisses i llegums (+ 11,5% i 1914,6 M ?); olis i greixos (+ 9,8% i 366,7
M ?), i sucre, cafè i cacau (+ 8% i 141,2 M ?), i altres aliments (+ 8,9% i 504,1 M ? ).
Per contra, van baixar en productes pesquers (-24,8% i 249 M ?); lactis i ous (-5,6% i 125,6 M ?);
begudes (-13,8% I 276,8 M ?), i tabac (-42,3%).
Pel que fa a les importacions, van créixer les de fruites, hortalisses i llegums (+ 3,8% i 533,3 M ?);
olis i greixos (+ 44% i 252,9 M ?); sucre, cafè i cacau (+ 10,2% I 227,2 M ?), i altres aliments (+
12% i 787,2 M ?).
Per contra, es van produir al mes descensos importants en la compra a l'exterior de productes
carnis (-28,6% i 130,2 M ?); productes pesquers (-24,5% i 411,1 M ?); lactis i ous (-10,5% i 155,7
M ?); begudes (-33,6% i 94,9 M ?), i tabac (-12,1%).
El saldo del comerç exterior agroalimentari va millorar un 21,9%, amb 1.648 milions d'euros més,
aportats pels productes carnis (+647,4 m ?); fruites, hortalisses i llegums (1.381,3 M ?); olis i
greixos (+113,8 M ?), i begudes (+182 M ?), principalment.
Finalment, l'exportació a l'abril de matèries primeres animals i vegetals es va elevar a 237,6
milions d'euros, amb un descens del 14,2% respecte a aquest mes de 2019, mentre que les
importacions es van reduir un 21%, quedant en 228 milions, de manera que el saldo va ser fins i
tot positiu en 9,6 M ?, millorant ni més ni menys que un 181,8% respecte a abril de l'any passat.
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