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Import af fjerkrækød i Afrika og Mellemøsten stiger
markant
Ifølge en ny rapport fra det amerikanske landbrugsministerium forventes den
globale import af fjerkrækød at stige med 28 pct. over de næste ti år,
svarende til 2 mio. tons. Over tre fjerdedele af denne stigende efterspørgsel
vil stamme fra Afrika og Mellemøsten.
Stigende velstand og urbanisering i udviklingslandene
Den globale import af kød ventes at stige; herunder fjerkrækød. Det kan
primært henføres til stigende velstand i udviklingslandene, hvor
befolkningstilvækst, indkomststigning, urbanisering og en mere varieret
sammensætning af den mad, der indtages, vil afføde en vækst i
kødforbruget.
Ifølge det amerikanske landbrugsministerium kan vi forvente en stigning i
det globale forbrug af kød på knap 2 pct. pr. år, i perioden 2014-2024. Da
det voksende forbrug af kød i udviklingslandene ikke vil kunne dækkes af
indenlandsk produceret kødprodukter, må det importeres udefra.
Af den forventede vækst i den globale import af fjerkrækød, oksekød og
svinekød, på 6 mio. tons i perioden 2014-2024, vil fjerkrækød bidrage med
36 pct. svarende til 2 mio. tons.
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Afrika og Mellemøsten vil importere 50 pct. mere fjerkrækød i 2024
Størstedelen af væksten i den globale import af fjerkrækød, vil ske i Afrika
og Mellemøsten. De to regioners mængde af importeret fjerkrækød vil stige
med over 1,7 mio. tons svarende til 50 pct. og øge deres andel af
verdenshandlen fra 46 pct. til 53 pct. i 2024.
Stigningen kan tilskrives, at regionernes større efterspørgsel på fjerkrækød,
som følge af stærkt voksende befolkningstal og indkomstniveau, ikke kan
imødekommes af den indenlandske produktion. Det skyldes blandt andet
vedvarende bekymring for fødevaresikkerheden i produktionen af fjerkrækød
i disse regioner. Det har bremset den indenlandske produktion og dermed
øget importbehovet.
Mexico, Mellemamerika og Caribien forventes at øge deres import af
fjerkrækød med 0,6 mio. tons svarende til 44 pct. Efterspørgslen stimuleres
af stigende indkomster, samt at fjerkrækød er billigere end oksekød og
svinekød.
Ruslands import af fjerkrækød ventes at falde med 0,3 mio. tons frem til
2024 og landets andel af den globale import forudsiges at falde fra 5 pct. til 1
pct.
Figur 2: Afrika og
Mellemøsten ventes
andel på 53 pct. af den
globalt importeret
fjerkrækød i 2024.
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Forventning om stigende importbehov giver danske muligheder
Som allerede nævnt forventer det amerikanske landbrugsministerium, at det
globale forbrug af kød generelt vil vokse med knap 2 pct. om året frem til
2024. Det er et fremtidsscenarie, der rummer store muligheder for danske
fødevareproducenter.
Forbruget forudsiges at vokse mest i udviklingslandene, som ikke har
mulighed for at udvide deres egen indenlandske produktion af kød nok til at
imødekomme den øgede efterspørgsel og derfor må øge deres import. Det
skaber en mulighed for, at danske fødevareproducenter kan udnytte deres
komparative fordele for animalske produkter.
Reference:
USDA Agricultural Projections to 2024.
http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/
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