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Η αύξηση παραγωγής χοιρινού στην Κίνα μειώνει τις Ισπανικές εξαγωγές 

Η Ισπανία αποχαιρετά τα καλύτερα χρόνια εξαγωγής χοιρινού κρέατος. Ενώ τα δύο τελευταία 

χρόνια οι πωλήσεις της στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 25%, η Κίνα, ο μεγαλύτερος αγοραστής 

της, μειώνει τις εισαγωγές της. 

Το 2018, η Κίνα, λόγω της επιδημίας των χοίρων, δεν παρήγαγε την απαιτούμενη ποσότητα 

χοιρινού κρέατος, με αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών της Ισπανίας σε 29,5% το 2019 και 

21,2% το 2020, ενισχύοντας παράλληλα το ποσοστό των πωλήσεων εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κατά 61% τον τελευταία χρόνο. Η Κίνα, ωστόσο, από το 2021, επανέρχεται δυναμικά 

στην αγορά, θέτοντας νέους στόχους και ξεπερνώντας τις προβλέψεις του Οργανισμού 

Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών για το 2021. 

 Η άνοδος της χώρας προβληματίζει την Ισπανία, η οποία ήδη από φέτος έχει πτωτική πορεία, 

με τη μείωση των εξαγωγών κατά 5,5% τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία του ισπανικού 

Υπουργείου Βιομηχανίας Εμπορίου και Τουρισμού. Η Φορολογική Υπηρεσία επιβεβαιώνει, 

επίσης, τις ανησυχίες της χώρας, παρουσιάζοντας στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, η εξαγωγή 

χοιρινού κρέατος μειώθηκε, κατά 10-15%, τους θερινούς μήνες, ενώ το Υπουργείο Γεωργίας, 

Αλιείας και Τροφίμων, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπολογίζει ότι οι εν λόγω εξαγωγές 

σε τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 6% τον Αύγουστο. Ο οργανισμός Interporc, ο οποίος 

αντιπροσωπεύει τις αλυσίδες παραγωγής χοίρων και η Εθνική Ένωση Βιομηχανιών Κρέατος 

(Αnice), συμφωνούν και έχουν συμβιβαστεί με το γεγονός ότι δεν θα έχουν τις αντίστοιχες 

αυξήσεις εξαγωγών αναμένοντας μία μικρή αύξηση, της τάξεως του 10-30%, η οποία θεωρείται 

χαμηλή, συγκριτικά με το 111% του προηγούμενου έτους. 

 Η Ισπανία πλέον στρέφει την προσοχή της σε χώρες, που είχε «αμελήσει» τα προηγούμενα 

χρόνια, λόγω της υψηλής ζήτησης από την Κίνα. Συγκεκριμένα, προσεγγίζει ξανά τη Νότια 

Κορέα, την Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες, γνωρίζοντας ότι οι παραγωγές τους μειώθηκαν το 2020. 

Παράλληλα, αν και η  χώρα θέλει να αυξήσει τις ενδοκοινοτικές τις αγορές, αντιμετωπίζει 

προβλήματα με άλλες, όπως τη Ρωσία, η οποία έχει ασκήσει βέτο σε ορισμένα προϊόντα από 

την Ε.Ε, καθώς και από την Κίνα, που έχει ανακαλέσει την άδεια εξαγωγής σε ισπανικά σφαγεία, 

που δεν πληρούσαν αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας. Πρόβλημα επίσης αποτελούν και οι 

δασμοί στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι οποίοι ευνοούν τις εισαγωγές χοιρινού από τις 

Η.Π.Α. έναντι των χωρών της Ε.Ε. 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

