Viden - Vækst - Balance

Markedsrapport
Afsætning af grisekød
KINA

Denne rapport samler en række datakilder, som giver et samlet overblik af
markedet for grisekød i Kina. Hvor det er relevant, er de kinesiske forhold
relateret til resten af verden.
Rapporten er opbygget så der gradvist gås i detaljerne med forbruget af
grisekød. Først præsenteres et blik på landets økonomiske situation samt
befolkningssammensætning. Efterfølgende ses på det globale marked for
grisekød, importen heraf og i hvor høj grad landet er selvforsynende. De tre
sidste kapitaler i rapporten er målrettet forbrugersegmentet, herunder de
typiske afsætningskanaler samt branding og markedsføring.
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1. Økonomi og befolkning
Kina er på mange måder et enormt land. Indbyggertallet på knap 1,4 mia.
mennesker svarer til 242 gange Danmarks befolkning. Hvis hver kineser
spiste blot 4 gram (!) grisekød mere om dagen, ville det repræsentere
Danmarks samlede eksport af grisekød på cirka 2 mio. tons.
Siden 1970’erne har Kina i stigende grad bevæget sig væk fra den kollektive
økonomi og bevæger sig gradvist mod en form for markedsøkonomi. Det
kinesiske marked åbnes gradvist op med stadig flere varer, der via
udenrigshandlen passerer grænserne som hhv. import og eksport. En stor
del af udenrigshandlen passerer Hong Kong. For at få et retvisende billede
af den samlede udenrigshandel bør Kina og Hong Kong derfor ses samlet.
Kina har i mange år været ’verdens værksted’, hvilket i 2010 gjorde landet til
verdens største eksportør. Kina er ved at gå væk fra sin hidtidige
fastkurspolitik og siden 2005 langsomt begyndt at afkoble sin valuta, Yuan
Renminbi, overfor den amerikanske dollar. Den økonomiske vækst er høj,
svarende til 6,9 pct. i 2015, men dog faldende i forhold til tidligere års
tocifrede vækstrater. Den høje økonomiske vækst har hævet den
gennemsnitlige disponible indkomst. I perioden 2000-2015 er BNP pr.
indbygger steget 7,4 gange i løbende priser og 3,9 gange i faste priser. Den
kinesiske middelklasse er tilsvarende i hastig vækst. Som i andre lande
følger med øget disponibel indkomst også en øget efterspørgsel efter kød.
Kina tager i stigende grad en central plads i verdensøkonomien. Målt i
købekraft (PPP)1 overhalede den kinesiske økonomi den amerikanske for
første gang i 2015, og er dermed verdens største økonomi2. BNP pr.
indbygger ligger dog lige under verdensgennemsnittet.
Økonomiske nøgletal, 2015 (Kina)
Kina Danmark
Befolkning
BNP3
BNP årlig vækstrate
BNP pr. indbygger
BNP pr. indbygger (PPP)
- BNP_landbrug
- BNP_industri
- BNP_service
Arbejdsstyrken
Arbejdsløshedsrate
Bef. under fattigdomsgrænsen
Forbrugerpriser_2015
Forbrugerpriser_2014

1.376
10.098
6,9
8.015
14.100
8,9
42,7
48,4
804,0
4,2
6
1,4
2,0

5,7
295
1,2
56.747
45.700
1,3
22,4
76,3
2,8
4,7
13
0,5
0,6

Verden

enhed

7.321
74.150
3,0
…
15.800
6,5
31,1
62,4
3.390
8,0
…
3,8
…

mio. stk.
mia. $
pct.
$
$
pct.
pct.
pct.
mio. stk.
pct.
pct.
pct.
pct.

Anm.: PPP (purchasing power parity) er udtryk for købekraften.
Kilde: IMF, FN og CIA Factbook

1 PPP =

purchasing power parity er et udtryk for købekraftspariteten, hvor der justeres for
prisforskelle.

2 IMF = World Economic Outlook 2016, april
3 Kinas valutakurs er ikke fastsat af markedet, men af den kinesiske stat. Det betyder at opgørelsen af

BNP ikke giver et helt præcist billede af Kinas produktionsværdi i relation til resten af verden, m.a.o. så
er tallet svagt undervurderet. Et mere retvisende billede af den kinesiske økonomi i forhold til resten af
verden, opnås ved at se på PPP.
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Stigende købekraft de kommende år
Den kinesiske økonomi er nærmest eksploderet de seneste tre årtier.
Udviklingen vil fortsætte, hvilket afspejler sig i en markant større
nationalindkomst.
Den Internationale Valutafond (IMF), forventer at BNP pr. indbygger (PPP)
vil stige med hele 44 pct. (52 pct. i BNP) i perioden 2016-2021. Med knap
1,4 mia. indbyggere i landet giver denne store forøgelse af borgernes
købekraft, et enormt potentiale for varer.
BNP pr. indbygger
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Kilde: IMF

Forbrugerpriser
Kina har oplevet store prisstigninger på forbrugsgoder de seneste 15 år,
fødevarerne dog undtaget heraf, når der tages udgangspunkt i FAO’s
prisindeks. FAO har indekseret og vægtet varerne efter relevans. Vægtene
er baseret på spørgeskemaundersøgelser og derfor er prisindeksene et
udtryk for, hvor meget en repræsentativ borgers forbrug af varer er steget i
pris siden 2000. Forbrugerpriserne, også kaldet inflationen, er steget med
209 pct. i perioden 2000 til 2014. Mao. de kinesiske priser er i gennemsnit
mere end fordoblet på 15 år. Fødevarepriserne er også steget, men langt
mindre endnu, svarende til 40 pct. i samme periode.
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Fødevarepriserne følger ikke inflationen
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Kilde: FAO

Geografi og befolkning
Kinas befolkning på knap 1,4 mia. indbyggere er fordelt på 9,6 mio. km2.
Klimaet er meget differentieret, fra tropisk i syd til subarktisk klima i den
nordlige del. Landet har en række trosretninger hvoraf godt halvtreds
procent af befolkningen er ateister (islam udgør knap 2 pct.).
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Kilde: United Nation, Population Division

Med indførelsen af et-barns politikken fik Kina stabiliseret den eskalerende
befolkningsudvikling. I 2015 udgør de 0-14 årige blot 17 pct. af befolkningen,
mod 41 pct. i 1965. Befolkningspyramiden viser et glidende skift mod en
ældre befolkning, gruppen af 25-65 årige udgjorde 60 pct. i 2015 mod 36
pct. i 1975. De kommende år vil Kina skulle forholde sig til en hastigt
aldrende befolkning. En stadig større del af befolkningen bliver seniorer (+65
år) og allerede i 2015 ligger Kina over gennemsnittet af verdens seniorer.
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Alderssammensætning
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Anm.: Kina er inkl. Hong Kongs 7,2 mio. indbyggere (2015)
Kilde: United Nation, Population Division
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65+ årige

2. Markedsstørrelser
Verden
Verdens samlede produktion af grisekød er de sidste godt 50 år steget med
3 pct. om året. Ifølge FAO var verdens samlede produktion af grisekød på
113 mio. tons (ekskl. levende) i 2013, hvilket er 1,6 mio. tons mere end året
før – altså en årsstigning, der nogenlunde svarer til Danmarks samlede
produktion4.
Før 1979 havde Europa verdens største produktion af grisekød, men siden
har Asien haft den største produktion. Fra 1979 til 2013 steg Asiens
produktion med 242 pct. mod 29 pct. i Europa. De seneste prognoser fra
FAO med estimater for produktionsmængden i 2015 og 2016 ændrer ikke
ved denne udvikling5.
Global produktion af grisekød (mængder)
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Anm.: Ekskl. levende
Kilde: FAO

De seks største produktionslande med grisekød - Kina, USA, Tyskland,
Spanien, Brasilien og Vietnam – repræsenterer 70 pct. af den samlede
verdensproduktion.
Kina producerer 48 pct.
af verdens grisekød

Kina har ifølge FAO suverænt verdens største produktion af grisekød med
knap 54 mio. tons i 2013 svarende til 48 pct. af verdens samlede produktion.
USA repræsenterer 9 pct., Tyskland 5 pct. og de resterende tre lande med
cirka 3 pct. De resterende 30 pct. af verdens produktion af grisekød er
fordelt på 179 lande. EU28 udgør den største produktion i Europa, men
samlet knap 20 pct. af verdens produktion.

4 FAO er FN’s organisation for landbrug og fødevarestatistik. Data er baseret på databaserne ’Livestock

Primary’ og ’Value of Production’ under www.FAOstat.org.
5 FAO World Food Outlook 2016 (juni)
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Globalt råvaregrundlag 2013 (mængder)
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Kilde: FAO

Kina
Kina har verdens største grisebestand på 480 mio. stk. i 2014, et fald på 2,0
mio. stk. i forhold til 2013. Ifølge FAO var den samlede bestand i verden på
987 mio. stk. i 2014, hvilket er 9 mio. stk. mere end året før. Kina
repræsenterer dermed 49 pct. af den samlede bestand i verden i 2014.
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Kilde: FAO

Kina havde i 2013 en produktion af grisekød på 53,8 mio. tons svarende til
47,6 pct. af verdens samlede produktion. Kina har været støt stigende siden
midten af 1970’erne.
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Produktion af grisekød
Indeks, 1961=100 (Y-akse)
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Kilde: FAO

Fersk kød kategorien udgjorde i 2014 en markedsandel på 73,7 pct.,
efterfulgt af kølet kød, emballeret, hele udskæringer med en markedsandel
på 10,1 pct. De hurtigst voksende kategorier i 2014-2019 forventes at være
færdigretter og forarbejdet kød solgt over disken med en gennemsnitlig årlig
vækstrate på 2,7 pct. for hver kategori.6
Markedsstørrelse, kød total, mio. kg.
406
550

260

121
Fersk kød, solgt over
disken

938

Kølet kød, emballeret,
hele udskæringer
Kølet kød, emballeret,
forarbejdet

1.419

Frosset kød
Færdigretter

10.350

Forarbejdet, solgt over
disken
Forarbejdet, emballeret

Kilde: Canadean, juli 2015
NB: Frosset kød indeholder fersk og forarbejdet kød

6 Canadean, juli 2015
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Markedsstørrelse og gns. årlig vækstrate, kød total
Markedsstørrelse 2014
(mio. kg)

Gns. årlig vækstrate
2014-2019

...........

10.350

2,6 %
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1.419

2,6 %
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938

2,5 %

Frosset kød

...........................

550

1,6 %
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...........................

406

2,7 %

........

260

2,7 %

...............

121

2,0 %

Kølet kød, emballeret, forarbejdet

Forarbejdet, solgt over disken
Forarbejdet, emballeret
Kilde: Canadean, juli 2015

Indenfor kategorien kølet kød, emballeret, forarbejdet udgjorde bacon og
pølser den anden og tredje største markedsandel med hhv. 34,0 og 10,1
pct. Kødboller har den største markedsandel med 39,1 pct. Hvor
markedsandelen for bacon forventes at gå tilbage med 0,5 pct., forventes
pølser en beskeden fremgang på 0,6 pct. i 2019 i forhold til 2014.
Kategorien kølet kød, emballeret, hele udskæringer er domineret af
grisekød. Således udgjorde grisekød en markedsandel på 72,9 pct. af den
samlede kategori i 2014. Kylling udgjorde den største andel med 15,1 pct. I
2019 forventes det, at markedsandelen for grisekød stiger beskedent
svarende til 0,1 pct. i forhold til 2014.
Det samme gør sig gældende i kategorien forarbejdet, emballeret, hvor
grisekød i 2014 tilskrev en markedsandel på 71,5 pct., dog med forventet
beskeden tilbagegang på 0,3 pct. i 2019. I samme kategori udgjorde kylling
16,4 pct., og oksekød 5,4 pct. Kategorien fersk kød, solgt over disken er
ligeledes domineret af grisekød. Grisekød tilegner sig for en markedsandel
på 72,5 pct., og andelen forventes at stige med 0,7 pct. i 2019.

3. Vigtigste importlande
Verden
Efterspørgslen efter grisekød er over tid støt stigende. Asien har i dag den
største produktion af grisekød og er samtidigt den del af verden, der
importerer mest grisekød fra andre lande – svarende til 60 pct. af
produktionen og 76 pct. af importen.
Når der korrigeres for verdensdelenes interne handel, fx Danmarks eksport
til Tyskland og omvendt, fås et udtryk for nettoimporten fra lande udenfor
hver respektive verdensdel. Navnlig for Europa er der mange lande med en
stor produktion og udenrigshandel af grisekød, men ved at korrigere herfor
viser det sig, at nettoimporten er minimal. I Asien er produktionen af
grisekød endnu større men efterspørgslen overstiger dette, hvorved et stort
importbehov opstår. Det samlede EU og USA er de førende eksportører af
grisekød. Samlet dækker de over 66 pct. af verdenshandlen med grisekød. I
februar 2014 indførte Rusland et importforbud pga. fundet af amerikansk
svinepest i et EU-land, i august blev importforbuddet udvidet til at dække
andre produkter end grisekød. Meget af den berørte europæiske produktion
blev i første omgang kanaliseret videre til Japan, mens det i stigende grad i
stedet afsættes på det kinesiske marked.
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Verdens import af grisekød, 1.000 tons

Asien
Syd- og Mellemamerika

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Andel af
produktionen
i procent

2.081

3.008

4.560

5.367

5.059

4.879

59,5
6,3

505

656

890

815

964

1.049

Oceanien

50

102

176

165

188

189

0,4

Europa

29

141

82

66

167

134

21,5

33
100

113
84

90
72

95
76

111
84

109
87

1,1
11,0

2.797

4.104

5.871

6.585

6.572

6.447

100,0

Afrika
Nordamerika
I alt

Anm.: Importen er korrigeret for intern eksport i verdensdelene. EU-landene har fx stor intern samhandel
via det Indre Marked, hvilket ikke indgår i opgørelsen her. Det er alene EU's samlede import fra lande
udenfor EU, der indgår i opgørelsen. Opgørelsen er ekskl. levende grise. Andel af produktionen er for
2013.
Kilde: FAO

Kina
Den samlede import af grisekød til Kina inkl. Hong Kong var ifølge FAO
2013 på 1,9 mio. tons. Markedet dækkes af både amerikanske og
europæiske lande, med USA som største eksportør. Danmark eksporterede
210.750 tons i 2013. Ifølge en opgørelse fra Danmarks Statistik fremgår det,
at eksporten fra Danmark ligger på samme niveau i 2014 men stiger knap
20 pct. i 2015. Det er fortrinsvis spiselige biprodukter Danmark eksporterer.
Top 10: Kinas (inkl. Hong Kong) største importørlande, tons
2000

2005

2010

2011

2012

2013

USA

54.513

93.400

291.797

478.941

442.579

415.196

Tyskland

12.472

40.900

169.762

269.480

317.743

317.296

Danmark

40.797

56.829

161.555

201.882

199.405

210.751

Canada

26.799

51.543

107.891

147.459

153.154

174.428

Spanien

3.431

14.034

69.299

133.179

144.018

156.814

Brasilien

51.730

63.111

98.042

128.617

127.380

122.531

Holland

67.933

48.225

82.918

110.983

96.963

97.768

209

2.596

18.776

37.026

53.025

96.216

15.113

28.006

59.911

84.898

78.139

85.855

40.357

125.561

189.410

197.984

266.745

Polen
Frankrig
Resterende lande
Hovedtotal

39.823
312.820

439.001 1.185.512 1.781.875 1.810.390 1.943.600

Anm.: Ekskl. levende grise, inkl. Hong Kong (og korrigeret for intern handel mellem de to lande)
Kilde: FAO

Kina havde i 2013 en produktion af grisekød på 53,8 mio. tons. Til trods for
en andel på 47,6 pct. af verdens samlede produktion dækker det ikke
efterspørgslen fra befolkningen på knap 1,4 mia. indbyggere. Importen er
støt stigende. Det er dels grisekød, dels spiselige biprodukter der
importeres.
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Kinas import af grisekød
Tons
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Anm.: Ekskl. levende grise, inkl. Hong Kong (og korrigere for intern handel mellem de to lande)
Kilde: L&F pba FAO

4. Selvforsyningsgrad
Selvforsyningsgraden angiver, hvor stor en andel af det indenlandske
forbrug, som er produceret i landet. Her angiver selvforsyningsgraden
således, hvor stor en andel af forbruget et land enten producerer for meget
eller for lidt af den pågældende fødevare i forhold til landets eget forbrug.
Dvs. hvis det pågældende land har en selvforsyningsgrad på 100 pct. vil
landet være i stand til at dække sit eget forbrug af eksempelvis svinekød.
Omvendt vil en selvforsyningsgrad på 0 pct. betyde, at landet intet
producerer af varen selv, og er derfor afhængig af import.
Selvforsyningsgraden udregnes ud fra følgende ligning mht. forbrug og
produktion.
Selvforsyningsgrad
Udregningerne er alle foretaget i mængde produceret og forbrugt.
Selvforsyningsgraden er ikke et direkte mål for nettoimport eller eksport.
Kina har som sagt en kæmpe griseproduktion, og producerede over 50 mia.
kg. grisekød i 2015, hvilket svarede til cirka 47 pct. af verdensproduktionen.
Kina har en selvforsyningsgrad på 98,8 pct. og er dermed næsten
selvforsynende med grisekød, men pga. de store mængder Kina opererer
med, er selv et mindre importbehov det samme som et stort eksportmarked.
Kina importerede i 2013 ca. 1.943,6 mio. kg grisekød. Til sammenligning var
det danske forbrug af grisekød 303 mio. kg i 2013.7
OECD-FAO forventer, at Kina øger deres produktion af grisekød fra 2016 og
frem mod 2025, fra 55.000 mio. kg. til 62.500 mio. kg. Dette sker efter de
7 Gira, Pigmeat, 2015
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seneste års reduktion af grise (reduktion på 25 mio. grise mellem 2012 og
2015). Forbruget forventes at følge udviklingen i produktion,
selvforsyningsgraden forventes således nogenlunde konstant frem mod år
2025.
Selvforsyning
70.000
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Kilde: L&F pba OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025

Forbruget af grisekød forventes at stige fra 55.690 mio. kg i 2015 til 63.332
mio. kg i 2025. Denne fremskrivning ses også i det voksende nettobehov
frem mod 2025. FN forventer, at den kinesiske befolkning når sin maksimale
størrelse i 2028 på 1,42 mia. indbyggere, hvorefter den vil falde. I perioden
frem til 2022 vil befolkningstilvæksten være omkring en procent årligt.
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Anm: Nettobehov er udregnet som forbruget fratrukket produktionen dvs., hvis et land har større forbrug
end produktion, vil det være et positivt nettobehov.
Kilde: L&F pba OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025
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5. Grisekøds rolle hos forbrugerne (overordnet)
Forventet forbrug, kød
2015
2021

Kg pr. indbygger
40

2016
2022

2017
2023

2018
2024

2019
2025

2020

11 %

35
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25
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14 %

15
10

21 %

26 %

5
0
Okse- og kalvekød

Grisekød

Fjerkræ

Fårekød

Ovenstående er de officielle tal for kød til rådighed for forbrug opgjort i slagtevægt. Tallene udtrykker den
statistisk beregnede og dermed principielle mængde, der findes i markedet. Det reelle forbrug, dvs. det
faktiske indtag af f.eks. grisekød, varierer imidlertid herfra.
OBS: Okse-, kalve-, grise-, og fårekød opgjort i cwe. Fjerkræ opgjort i rtc.
Kilde: FAOstat

Grisekød er fortsat den vigtigste kilde til protein i Kina og er det
dominerende kød i hjemmet. Grisekød udgør således 60 pct. af
kødforbruget og omkring en tredjedel af forbrugerprisindekset for fødevarer.
Men grisekød oplever stigende konkurrence fra fjerkræ- og
oksekødsindustrierne, som gør en indsats for at fremme deres produkter til
hjemmebrug.8 I den nærmeste fremtid forventes pr. capita forbrug således
kun en beskeden årlig stigning.
Den kinesiske regering har ligeledes gjort tiltag med henblik på at
imødekomme efterspørgslen efter okse- og kalvekød, lam, får og ged og
forbrugernes stigende interesse for non-pork produkter.9 Efterspørgsel efter
økologisk okse- og kalvekød, lam, får og ged fortsætter med at stige trods
meget højere priser. Grunden til dette skal blandt andet findes i kinesernes
øgede fokus på fødevaresikkerheden omkring grisekød. På trods af høje
priser matcher udbud ikke efterspørgsel.10 Fødevaresikkerhed er fortsat et
politisk spørgsmål og en vigtig drivkraft for industrialiseringen og
professionaliseringen af værdikæden.
Den store forskel mellem Kina og andre markeder er den relativt høje værdi,
og stærke efterspørgsel, efter ’5th quarter items’. De produkter, der i høj
grad efterspørges er biprodukter fra grise, især lever, nyrer og fødder, men
også ører, hjerte, mave, tarme og hele ansigtet.11 I fremtiden forventes der
at komme mere fokus på kvalitetsudskæringer, mener Euromonitor.

8 Gira, Pigmeat, 2015
9 Euromonitor, Passport, Meat in China, march 2016
10 Euromonitor, Passport, Meat in China, march 2016
11 Euromonitor, Passport, Meat in China, march 2016
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Forbruget af forarbejdet grisekød er steget kraftigt i de seneste år, da
forbrugerne i stigende grad efterspørger færdigretter. Markedet for
forarbejdet kød er meget konkurrencepræget i det kinesiske fastland, hvor
forarbejdningsvirksomhederne
forsøger
at
vinde
markedsandele.
Forarbejdet kødforbrug består af både lokale elementer (for eksempel søde
pølser) og vestlige elementer (fx russisk pølse, og skinke).12
Byboerne spiser flere og flere måltider uden for hjemmet, og her er protein
fra oksekød, fjerkræ, fårekød og fisk stærke konkurrenter til grisekød. Et
stigende antal kinesere i mere velstående områder efterspørger bedre
udskæringer, og denne tendens ses især når de spiser uden for hjemmet,
hvilket sker i større grad.13
Kinesiske forbrugere ønsker grisekød med bedre dyrevelfærd. Omkring 72
pct. af kinesiske forbrugere er villige til at betale en højere pris på 5-10 pct.
for grisekød med bedre dyrevelfærd. Dette fremgår af en undersøgelse lavet
af World Animal Protection og Chinese Veterinary Medical Association
(CVMA). Ydermere er 3 pct. af forbrugerne villige til at betale en højere pris
på op til 25 pct.. Undersøgelsen, som omfatter 2.070 deltagende i de
kinesiske storbyer Beijing, Shanghai, Guangzhou og Shenzhen, fandt også
frem til, at 77 pct. af forbrugerne ville skifte forhandler for at købe grisekød
med bedre dyrevelfærd. CMVA udtaler, at de er ved at udarbejde
dyrevelfærdsstandarder for slagtekyllinger, grisekød, oksekød og
malkekvæg. Grisekød står for 64 pct. af Kinas kødforbrug.14

6. Typiske afsætningskanaler
Ifølge Gira står ’Wet markets’ for knap halvdelen af det kød, der afsættes i
Kina. Nogle oplever, at her også sælges ’optøet frosset’ kød som fersk kød.
Hvor ’wet markets’ er de førende indenfor afsætning af fersk kød, er hyperog supermarkeder førende indenfor afsætning af frosset kød.
I landsbyerne og landdistrikterne efterspørges fortsat mest fersk ’hot’
grisekød, men også her begynder flere at kunne levere køleudstyr til kølet
og/eller frosset grisekød.15
Den mest iøjnefaldende tendens inden for afsætningskanaler generelt er ehandel, som er vokset eksplosivt de seneste år. Logistikken og itinfrastrukturen er veludviklet, og i takt med at præferencen for frisk kød
bliver svagere, forventes e-handelens andel af det samlede salg af kød at
stige.

12 Euromonitor, Passport, Meat in China, march 2016
13 Gira, Pigmeat, 2015
14 Asian Agribusiness, august 2016
15 Gira, Pigmeat, 2015
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Afsætningskanaler, kød total
14%
3%

49%

Specialforretninger
Hypermarkeder &
Supermarkeder
Kiosk
Andre

34%

Kilde: Canadean, juli 2015

Ledende detailkæder i Kina
Virksomhed

Overblik

China
Resources

Mål på omsætning er China Resources
Enterprise, med cirka 4.400 butikker, den
største supermarkedskæde i Kina.

RT Mart

RT Mart er den andenstørste
supermarkedskæde i Kina målt på
omsætning. Der drives mere end 220
butikker.

Lianhua
Supermarkets

Lianhua har mere end 4.700 butikker i
Kina.

Wal-Mart
China

Wal-Mart China er, målt på omsætning,
den fjerde største supermarkedskæde i
Kina. Der drives cirka 400 butikker.

Carrefour

Carrefour er en af de mest succesfulde
udenlandske kæder i landet. Butikkens
format passer godt til den lokale smag.
Kæden driver mere end 220 butikker i
Kina.

Kilde: Canadean, juli 2015
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7. Branding og markedsføring
Supermarkeder forhandler i højere grad mere kølet grisekød, og branding og
markedsføring er blevet vigtige elementer. Større producenter og
forarbejdningsvirksomheder forsøger således at differentiere sig på
parametre som sikkerhed, kvalitet og smag. Som eksempel på det sidste
kan nævnes BLACK MOUNTAIN grisekød. Grisekødet sælges i MAP
emballage i high-end supermarkeder, og grisene skulle efter sigende være
opvokset i det nordøstlige Kina og fodret med kastanjer.16
Generelt udgør private label 31,6 pct. i 2014.17 Fersk og forarbejdet kød
solgt over disken har en større private label andel (henholdsvis 36,2 pct. og
34,8 pct.) mens der kun er en meget lille private label andel på frosset kød.
Mærkeandel, frosset kød (fersk og forarbejdet)
Tenwow
1%
Shuanghui
18%

Grassland
Xingfa
15%

Grassland Xingfa
Others
Private Label
Shuanghui
Tenwow

Private Label
25%
Others
41%

Kilde: Canadean, juli 2015

I kategorien frosset kød (som her både består af fersk og forarbejdet kød),
hører Shuanghui (Shineway) og Grassland Xingfa til blandt de større
aktører. Markedslederen Shuanghui Group er et privatejet selskab med
base i Luohe, Henan i Kina. Det er den største fødevareproducent af kød i
Kina. Shuanghui Group har ca. 60.000 ansatte og selskabet ejer mere end
500 patenter og producerer mere end 1.000 forskellige produkter. Selskabet
trådte i 2013 ind på den internationale arena med opkøbet af verdens
største griseslagterivirksomhed Smithfield Foods i USA.
Indenfor kategorien fersk kød (emballeret) er Inner Mongolia Prairie Xingfa
Co. Ltd. markedsleder. Det er et kinesisk baseret joint venture selskab som
specialiserer sig i kylling og fårekød. Det har mere end 20.000 ansatte.18

16 Gira, Pigmeat, 2015
17 Canadean, juli 2015
18 Canadean, juli 2015
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Mærkeandel, fersk kød (emballeret)
Yurun
5%

Grassland
Xingfa
13%

Shuanghui
11%

Grassland Xingfa

Private Label
16%

Others
Private Label
Shuanghui
Yurun

Others
55%
Kilde: Canadean, juli 2015

Innovation og nye produkter
I forhold til innovation og lancering af nye produkter med kød bliver
produkter af kød lanceret næsten ligeligt til hylder udenfor køl, til køl, og til
fryser. I perioden fra juni 2014 til og med juli 2016 lancerede Yurun flest nye
fødevarer med kød. Den positionering som flest nye produkter af kød har, er
”time saving”. I testperioden var der kun registreret meget få ferske
grisekødsprodukter. De fleste lancerede grisekødsprodukter var
forarbejdede (f.eks. pølser og ”spåner” /floss).
Eksempler på nye produkter
Yurun
Chaishao
Braised Pork

Chaoshike Macau Sliced Meat
In Satay Flavor

Smithfield American
Ham

”time saving”

Grisekødseksempel forarbejdet

Lanceret af
Yurun
Kilde: Innovadatabase, 2016
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