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Mere stabile grisekødspriser på det kinesiske marked
Highlights

Ændringer i Kinas
forbrug påvirker hele
verden

–

Der forventes en mere stabil prisudvikling i 2017, hvor de kinesiske
priser sandsynligvis ikke når samme højder som i 2016.

–

Øget kinesisk produktion kan føre til øget pres på priserne og eksporten
af udskæringer.

–

Flere lande forventes at eksportere til Kina i 2017. Det er endnu for tidligt
at vurdere omfanget og konsekvenserne for de kinesiske priser og dansk
eksport.

”…Kina skal man ikke grin'a” sang Eddie Skoller for mange år siden. Uagtet
at udsagnet kan virke banalt, er det en kendsgerning, at Kina har stor
indflydelse på en række markeder - ikke mindst for grisekød. Hvis alle knap
1,4 mia. kinesere blot spiste fire gram grisekød mere hver dag, ville det
svare til Danmarks samlede eksport af grisekød. Med andre ord, selv små
ændringer i det kinesiske forbrug påvirker ofte de internationale balancer.
I sommeren 2016 var den kinesiske efterspørgsel efter grisekød så stor, at
den ikke blot trak den danske svinenotering op over 10 kroner pr. kilo, men
det betød også, at Kina hoppede op som næststørste marked målt i værdi,
foran Japan, Storbritannien og Polen.
Dansk eksport af grisekød til Kina
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Et bud på 2017

Den indenlandske kinesiske pris forventes i 2017 at vende og samtidigt nå
et afdæmpet og mere stabilt niveau i forhold til sommeren 2016. Hen over
efteråret faldt værdien af den danske eksport i takt med de indenlandske
priser da markedet blev mættet, dels af øget egenproduktion, dels via
importeret kød.
Når der ses på 2017 er det ikke utænkeligt, at priserne hen over sommeren
løftes, om end det næppe bliver som de nærmest eksplosive stigninger i
2016.
Hvad trak priserne op i 2016
Kinesiske svineproducenter havde i flere år op til 2016 det økonomisk
trængt, så mange produktioner lukkede ned. Samtidigt har myndighederne
igangsat flere miljøtiltag. Disse to forhold gav et fald i den kinesiske
produktion af svinekød i 2016.
Den faldende produktion har resulteret i ganske høje priser for svinekød på
det kinesiske marked og stigende import til landet. Siden efteråret 2015 har
de kinesiske svineproducenter nydt godt af de høje priser og har fået en
rigtig god økonomi ved at producere grise.
Enkelte faresignaler i 2017
Kineserne har gennem en årrække aftaget praktisk taget alle spiselige
biprodukter fra grisen – så som ører, haler og tæer – og efter europæisk
målestok er prisen stadig høj. Den kinesiske efterspørgsel efter de danske
biprodukter er vedvarende høj, mens efterspørgslen efter udskæringer er
mere svingende.

Pres på det danske
råvaregrundlag

Den største udfordring for eksporten af biprodukter i 2017 er ikke drevet af
efterspørgslen, men snarere hvorvidt det danske råvaregrundlag kan
fastholdes. Dette ikke mindst set i lyset af, at stadig flere levende danske
smågrise sendes til Tyskland og Polen fremfor at blive fedet op i Danmark
og siden slagtet.
Myndighederne i Kina har udpeget de nordøstlige og sydvestlige provinser
som områder for animalsk produktion. Den indenlandske produktion og
efterspørgsel efter grisekød vil være bestemmende for importen. Så
spørgsmålet er, om den høje kinesiske import vil holde i 2017.
De høje priser i 2016 fik mange kinesiske producenter til at udvide eller
starte en produktion op. Hvis væksten i produktionen i 2017 vil overgå
væksten i efterspørgslen vil det sætte priserne yderligere under pres.
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Mange lande står på
spring til det kinesiske
marked

Tyskland er stadig det
største eksportmarked
for dansk grisekød

Et andet forhold der på sigt kan sætte priserne under pres er, at stadigt flere
lande ønsker en markedsadgang og de står på spring til at kunne afsætte
varer på det kinesiske marked. Dette er illustreret med nedenstående:
–

USA har i dag kun begrænset adgang til det kinesiske marked. Dette
skyldes blandt andet brugen af Ractopamine, en beta-agonist der giver
mere kød i slagtekroppen på bekostning af fedt. Kina accepterer ikke
dette stof i produktionen af grisekød. De amerikanske producenter, ikke
mindst repræsenteret ved Smithfield Food, har allerede, men i mindre
skala, Ractopamine-fri produktioner, så mere grisekød kan afsættes til
Kina.

–

Brasilien har allerede nu flere slagterier, der har fået markedsadgang til
Kina og flere virksomheder forventes at opnå en godkendelse de
kommende år.

–

Mexicanerne har også bemærket, at kineserne har stor appetit efter
spiselige biprodukter. Nu vil de også sælge biprodukts-delikatesser til de
kinesiske forbrugere. Forhandlingerne herom pågår allerede, men det er
for tidligt i 2017, at forvente en påvirkning af det kinesiske marked som
følge af en markedsåbning af mexicansk svinekød.

Tyskland er Danmarks største aftager af grisekød i 2016 (jan-nov). I forhold
til 2015 er Storbritannien gledet ned på femtepladsen, da Kina som sagt har
overtaget andenpladsen mens Japan har taget tredjepladsen og Polen
fjerdepladsen, som følge af især pundets depricering som følge af Brexit.
De fem vigtigste aftagerlande af dansk grisekød
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