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Η Κίνα, μεγαλύτερος αποδέκτης ισπανικού χοιρινού κρέατος το 2019 

 

Η Κίνα, τα τελευταία έτη έχει αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από την Ισπανία 

και καταλαμβάνει σημαντικό ποσοστό των ισπανικών εξαγωγών του εν λόγω προϊόντος. Εξαιτίας 

της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS Covid-19 στην Κίνα, αναγκάστηκαν να μειώσουν την 

παραγωγή χοιρινού κατά 60%, με αποτέλεσμα η εσωτερική κατανάλωση να καλύπτεται με ακόμη 

μεγαλύτερες εισαγωγές.  

Συγκεκριμένα, οι ισπανικές εξαγωγές χοιρινού ξεπέρασαν τα 1,07 δις ευρώ το 2019, 

σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό στη συγκεκριμένη αγορά. Αντίθετα, το 2018, το σχετικό ποσό 

δεν ξεπερνούσε τα 325 εκ. ευρώ, ήτοι 3,3 φορές μικρότερο από αυτό του 2019. Επομένως, η Κίνα 

ξεπέρασε σε εισαγωγές ισπανικού χοιρινού τον διαχρονικά μεγαλύτερο αγοραστή αυτού, τη 

Γαλλία, καθώς στην μεγαλύτερη αγορά της Ασίας εξήχθη το 23% του συνόλου χοιρινού από την 

Ισπανία.  

Η κυριότερη αιτία της ανωτέρω μεγέθυνσης είναι η αυξημένη ζήτηση εξαιτίας της Κινεζικής 

πρωτοχρονιάς σε συνδυασμό με την σημαντική μείωση της εσωτερικής παραγωγής. 

Αναλυτικότερα, τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, οι εν λόγω εξαγωγές έφθασαν τα 146,4 εκ. 

ευρώ, ποσό πέντε φορές μεγαλύτερο από τον Δεκέμβριο του 2018. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και 

τον Ιανουάριο τ.έ., οπότε οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 132 εκ. ευρώ, έναντι 43 εκ. ευρώ τον 

Ιανουάριο του προηγούμενου έτους. Τους δύο συγκεκριμένους μήνες, στην Κίνα προορίστηκε το 

32% και 28% των συνολικών εξαγωγών χοιρινού από την Ισπανία, αντίστοιχα. Παρόλο που τα 

τελικά στοιχεία δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, υπολογίζεται ότι η τάση αυτή συνεχίστηκε και τον 

Φεβρουάριο, καθώς οι συνολικές εισαγωγές χοιρινού από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 158% σε 

μηνιαία βάση.  

Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Εθνικής Ένωσης Παραγωγών Χοιρινού (Anprogapor), κ. Miguel 

Ángel Higuera, η εν λόγω αύξηση δεν είναι ρεαλιστική, δεδομένου ότι η ζήτηση καλύφθηκε με 

μεγάλες εισαγωγές, εξαιτίας του κλεισίματος των εθνικών παραγωγικών μονάδων. Επομένως, 

τους επόμενους μήνες οι εισαγωγές της Κίνας αναμένεται να μετριαστούν. Παρόλα αυτά, 

σημειώνεται ότι η κατανάλωση χοιρινού στην Κίνα είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως και αποτελεί 

το ήμισυ της παγκόσμιας ζήτησης. 
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