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Kina som importør af svinekød
Boom i EUs eksport af svinekød til Kina i 1. halvår 2016
EUs eksport af svinekød til Kina er i 1. halvår 2016 mere end fordoblet i forhold til 1.
halvår 2015. Opgørelser fra EU Kommissionen viser, at eksporten til Kina (målt i
slagtevægt) for 1. halvår 2016 nåede op på 985.000 tons mod 457.000 tons i 1.
halvår 2015.
De 985.000 tons svarer til, at mere end 8 pct. af produktionen af svinekød i EU i 1.
halvår er blevet eksporteret til Kina. Og Kina alene har aftaget 48 pct. af EUs
eksport af svinekød. Indregnes Hong Kong i eksporten til Kina ligger andelen på 57
pct.
Da eksporten fra EU til Rusland var på sit højeste niveau aftog Rusland 25 pct. af
EUs svinekødeksport. Så afhængigheden af det kinesiske marked er betydeligt
større, end det var tilfældet med Rusland, da eksporten hertil toppede.
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Også Danmark oplever en kraftig stigning i eksporten af svinekød til Kina, om end
stigningstakten ligger en del under stigningen for EU, hvor stadig flere virksomheder
i det øvrige EU opnår adgang til Kina. Tal fra Danmarks Statistik viser en dansk
eksport af svinekød til Kina for perioden jan.- juni 2016 på 173.000 tons mod
112.000 tons jan.- juni 2015. Værdien af eksporten er øget til 2,1 mia. kr. mod 1,3
mia. kr. året før.
Den danske eksport af svinekød til Kina (inkl. Hong Kong) har i det hele taget
udviklet sig til en rigtig succeshistorie gennem de seneste 10 år. Tilbage i 2006 blev
der eksporteret 50.000 tons. 5 år senere i 2011 lå eksporten omkring 200.000 tons.
Og nu i 2016 er der udsigt til en dansk eksport af svinekød til Kina på op mod
400.000 tons.

Markant stigning i den kinesiske import af svinekød i 2016
Kinesisk importstatistik viser også en markant stigning i importen af svinekød i 1.
halvår 2016.
Samlet er den kinesiske import af svinekød i 1. halvår 2016 steget til 1,4 mio. tons
mod 0,7 mio. tons i 1. halvår 2015. Importen er dermed nu oppe på at udgøre ca. 5
pct. af det kinesiske forbrug af svinekød.
Importen af fersk/frosset svinekød er steget til 762.000 tons mod 320.000 tons i 1.
halvår 2015. En stigning på 138 pct. Og den mere traditionelle kinesiske import af
biprodukter fra svin er steget til 624.000 tons mod 382.000 tons i 1. halvår 2015. En
stigning på 63 pct.
Stigningen i den kinesiske import her i 2016 skyldes et fald i den kinesiske
produktion af svinekød og et heraf følgende meget højt kinesisk prisniveau for
svinekød i år. Ifølge officielle tal fra de kinesiske myndigheder er den kinesiske
produktion af svinekød faldet med 4 pct. i 1. halvår 2016.
Faldet i den kinesiske produktion af svinekød i 2016 skal ses på baggrund af dårlig
økonomi for kinesiske svineproducenter i 2014 og 1. halvår 2015, samtidig med at
de kinesiske myndigheder – som konsekvens af skærpede miljøkrav - har lukket en
række svineproduktioner i tætbefolkede områder og ved floder.
Særligt EU nyder godt af den stigende kinesiske efterspørgsel i 2016. Mere end 2/3
af den kinesiske import af fersk/frosset svinekød kommer således fra EU.
USA's eksport af svinekød til Kina begrænses af, at Kina kun tillader import fra
svineproduktioner, hvor der ikke benyttes ractopamine. I såvel USA, Canada som
Brasilien er brugen af ractopamine udbredt, hvorimod EU, Kina og Rusland har
forbud mod brug af ractopamine i svineproduktionen. Ractopamine er en betaagonist, som kan benyttes i svineproduktionen til at hæve kødindholdet i svinene.
En anden stor eksportør af svinekød, Brasilien har først sidst i 2015 fået de første
virksomheder godkendt for eksport til Kina.
Nedenstående er vist Kinas import af fersk/frosset svinekød og biprodukter for svin
fordelt på lande. Tallene for de enkelte lande skal dog tages med visse forbehold.
Således ligger tilsvarende amerikanske eksporttal til Kina for biprodukter fra svin
betydeligt under de kinesiske importtal fra USA. Tilsyneladende indeholder de
kinesiske importtal over importen fra USA af biprodukter også import fra andre
lande.
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Kina som importør af svinekød fremadrettet
Den stærke stigning i den kinesiske import af svinekød kommer ikke helt uventet. I
de seneste 20 år har Kina været udpeget som en kommende storimportør af
svinekød. Årsagen til de store forventninger til Kinas import skyldes, at landet har et
begrænset landbrugsareal i forhold til befolkningstallet. Lande, der er nødsaget til at
importere fodermidler vil normalt – alt andet lige – have høje
produktionsomkostninger i svineproduktionen, og derfor vanskeligheder med at
opretholde en selvforsyning for svinekød omkring 100 pct.
Den kinesiske produktion af svinekød er ellers steget fra 2006 til 2016. Men
stigningen har ikke været nok til at følge med en stigende efterspørgsel fra det
kinesiske hjemmemarked.
Traditionelt har kinesiske svineproduktioner været placeret tæt på byerne, således
svinekødet kan leveres (varmt) til markeder og forbrugere i byerne. Den kinesiske
regering lukker imidlertid i disse år – af miljøhensyn - en række af disse
produktioner tæt på byerne og har i stedet udpeget en række provinser i det
nordøstlige og sydvestlige Kina som kommende store produktionsområder for
svinekød.
De kinesiske myndigheder forsøger på mange måder at stimulere produktionen af
svinekød i Kina ved at støtte etablering af store effektive produktioner i de af
regeringen udpegede områder. Der er da også for tiden mange udmeldinger fra
Kina om store investeringer i svineproduktioner i disse områder.
Hvorvidt alle disse planlagte nye svineproduktioner også realiseres er usikkert.
Formentlig vil det give store udfordringer med infrastruktur, arbejdskraft,
vandforsyning m.v. at ”flytte” husdyrproduktion væk fra den tætbefolkede østlige del
af landet til mere afsidesliggende områder i de nordøstlige og sydvestlige provinser.
De meget høje kinesiske svinepriser i 2016 må dog forventes at betyde stigende
kinesisk produktion af svinekød i 2017 og 2018 med deraf følgende lavere kinesiske
svinepriser. Skrækscenariet for eksportørerne til Kina er naturligvis, at man - som
det var tilfældet med Kinas import af mælk - ser en hård opbremsning i den
kinesiske import af svinekød i 2017/18.
Den ekstraordinære gode kinesiske efterspørgsel efter diverse udskæringer, som
EU eksportørerne af svinekød oplevede i perioden maj-juli 2016, er da også nu
faldet til et mere normalt niveau, hvor det igen først og fremmest er de traditionelle
biprodukter, der eksporteres til Kina.
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Rabobank i Kina har tidligere i år givet udtryk for, at man forventer den kinesiske
import af svinekød vil fortsætte på det høje niveau fra 2016 også i 2017. Som årsag
angiver Rabobank, at de kinesiske importører har fået øjnene op for lavere priser på
det importerede kød i forhold til lokalt kød, samtidig med at kvaliteten ofte er bedre
på det importerede kød. Dette virker dog umiddelbart som en optimistisk prognose
fra Rabobank med tanke på de meget høje afregningspriser kinesiske
svineproducenter har opnået det sidste år.
På lidt længere sigt viser prognoser fra det kinesiske landbrugsministeriums en
relativ behersket produktionsforøgelse frem mod år 2020. Således forventer
ministeriet en kinesisk produktion af svinekød i år 2020 på 57,6 mio. tons
sammenholdt med 56,7 mio. tons i 2014 og 50,7 mio. tons i 2010.
Men selv med en fortsat høj kinesisk import i 2017 må der fremadrettet forventes en
skærpet konkurrence på det kinesiske marked fra amerikansk og brasiliansk
svinekød, der må forventes at vinde markedsandele på bekostning af EU. I USA
forventes yderligere omlægning til ractopamine fri svineproduktion. Samtidig er de
amerikanske svinepriser de seneste par måneder faldet mere end 25 pct., hvilket
naturligvis øger konkurrencekraften for amerikansk svinekød. Og i Brasilien er der
udsigt til, at et stigende antal virksomheder fremadrettet vil blive godkendt for
eksport af svinekød til Kina.
Det er fortsat forventningen, at manglen på landbrugsjord og vand, kombineret med
stigende forbruger efterspørgsel, på lang sigt vil gøre Kina til storimportør af såvel
svinekød som korn. En opbygning af en selvforsyning med svinekød kan være en
dyr løsning for Kina, da det formentlig vil kræve en massiv import af fodermidler.

Eksport af forarbejdede svinekødprodukter til Kina
Gennem næsten 10 år er der fra dansk side arbejdet på at få adgang til det
kinesiske marked for pølser og andre forarbejdede svinekødprodukter. Flere gange
har man troet at adgangen var sikret, men indtil nu er det ikke lykkedes.
Markedet for forarbejde svinekødsprodukter i Kina er ellers i voldsom fremgang i
disse år, beretter bl.a. analysefirmaet Gira.
Så kan man få adgang til det kinesiske marked for forarbejdede svinekødprodukter
er der store muligheder for yderligere eksport til det kinesiske marked.
Ikke mindst set i lyset af at det kinesiske marked er et de få markeder i verden, hvor
der blandt mange forbrugere er en præference for importerede svinekødprodukter
fremfor indenlandske svinekødprodukter. Dette skyldes ikke mindst de mange
offentliggjorte fødevareskandaler, Kina har oplevet de senere år.
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