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Global efterspørgsel på kød øges 24 pct. indtil 2025
En prognose fra det amerikanske landbrugsministerium viser, at den globale import,
og dermed efterspørgsel på kødprodukter, vil vokse markant det næste årti. Specielt
fjerkrækød ventes at øge sin andel i forhold til svinekød og oksekød. Væksten i den
globale import kan henføres til øget efterspørgsel i Kina, Afrika, Mellemøsten og
Mexico. Holder prognosen stik vil det skabe muligheder for danske eksportører af
kødprodukter.
Global efterspørgsel på kød stiger markant
Det amerikanske landbrugsministerium forventer, at i perioden fra 2016 til 2025 vil
den globale import af kød vokse med 24 pct. Prognosen forudsiger at den globale
kødimport vil stige fra 21 til 26 mio. tons. Halvdelen af den voksende efterspørgsel
på kød vil være kommet fra fjerkræ, som alene ventes at stige med 29 pct. Importen
af oksekød og svinekød forventes hver især at stige med henholdsvis 24 og 15 pct.
Den stigende globale efterspørgsel af kød er drevet af stigende indkomst og
befolkning i udviklingslandene. Dette fører til øget urbanisering, en voksende
middelklasse, samt ændring i sammensætningen i kosten.
Når indkomsten stiger i udviklingslande fra et relativt lavt niveau, vil det daglige
kalorieindtag vokse, idet kostens sammensætning skifter til at indeholde en større
andel af animalske fødevarer fremfor vegetabilske fødevarer.
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Kilde: USDA Agricultural Projections to 2025 *Prognose

Konsekvensen af forandrede spisevaner i udviklingslandene er, at der i større grad
vil blive importeret animalske fødevarer i fremtiden, i stigende kvalitet. Udviklingen
forstærkes i de lande, som ikke har mulighed for at øge deres egen selvforsyning

Halvdelen af væksten i
import af svinekød
ventes at blive drevet af
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Kina ventes at efterspørger en 32 pct. mere svinekød
Fra 2016 – 2025 ventes den globale import af svinekød at stige med 774.000 tons.
Halvdelen af denne vækst i importen ventes at blive drevet af Kina, som ventes at
opnå en importandel på 28 pct. i 2025. Kina forudsiges at øge deres import af
svinekød med 394.000 tons, hvilket svarer til en vækst på 32 pct. og dermed nå op
på en import på 1,6 mio. tons svinekød i 2025.
Japan ventes at blive den største importør af svinekød i næsten hele det kommende
årti. Dog forventes Mexico at overhale Japan i 2024 – 2025. Efterspørgslen på
svinekød i Mexico er drevet af stigende indkomst og befolkningsvækst og
overhalede i 2014 Rusland som den anden største importør. Den russiske import af
svinekød er siden indførelsesstop for import af svinekød fra flere lande faldet
markant og ventes over det næste årti at aftage med 44 pct.
Væksten i den efterspurgte mængde svinekød ventes hovedsagligt at komme fra
USA, EU og Brasilien. I perioden 2016-2025 ventes eksporten af svinekød at stige
med 17 pct. USA, EU og Brasilien skønnes hver især at bidrage til denne vækst i
den globale eksport af svinekød med henholdsvis 40, 22 og 21 pct.

Kina skønnes at stå for
44 pct. af den samlede
vækst i den globale
import af oksekød frem til
2025

50 pct. af væksten i
efterspørgsel på kød vil
være fra fjerkræ.

Asien og Afrika driver fremtidens vækst i efterspørgslen på oksekød
97 pct. af den samlede vækst i den globale import af oksekød frem til 2025 sker i
Asien, Nordafrika og Mellemøsten. Målt på enkelte lande, er det primært Kina som
forventes at drive fremtidens vækst i efterspørgslen på oksekød.
I perioden 2016 – 2025 skønnes Kinas import af oksekød at stige med 763.000
tons, svarende til en stigning på 64 pct. og dermed ventes Kina at stå for 44 pct. af
den samlede vækst i den globale import af oksekød frem til 2025. Omkring to
tredjedele af denne efterspørgsel vil komme fra lav- og mellem- indkomstlande, og
vil blive dækket af relativt lavere prissatte oksekødsprodukter fra Indien og Brasilien.
Afrika og Mellemøsten efterspørger mere fjerkrækød
Den årlige import af fjerkrækød ventes at stige med 29 pct. på verdensplan indtil
2025. Der ventes en markant fremgang i efterspørgslen på fjerkræ over hele
verden, mest markant Afrika, Mellemøsten og Mexico.
Den stigende import af fjerkræ kan henføres til stigende indkomst og vedvarende
bekymring for udbrud af husdyrsygdomme. Derudover er fjerkrækød er relativt
billigere end svinekød og oksekød, hvilket i sig selv stimulerer efterspørgsel, men
det betyder også, at det ofte er førstevalg når sammensætningen af den daglige
kost ændrer sig i udviklingslande.
Danske muligheder i stigende import af kød
Prognosen for det næste årtis handel med kød rummer store muligheder for danske
fødevarevirksomheder. Generelt vil det globale kødforbrug fortsætte med at stige,
med over 2 pct. årligt.
Forbruget stiger mest i lav- og mellemindkomstlande, som ikke har mulighed for at
øge deres egen produktion nok til, at det kan følge med forbruget. Dette skaber et
stigende handel- og import behov og dermed en unik mulighed for, at danske
fødevarevirksomheder kan udnytte vores komparative fordele med
husdyrproduktion.
Reference:
USDA Agricultural Projections to 2025.
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