
Landbrukets 
Utredningskontor 

Markedet for kjøtt i EU, de nye 
søkerlandene og på verdensmarkedet i 

perioden 1999 - 2006 

~LANDBRUKS 
~SAMVIRKET 

Hanne Eldby 

Kortnotat 3 - 2000 

~NORGES 
"l['BONDELAG 



Innholdsfortegnelse 

1 Innledning .......... .... .. ...... .. ..... ... ........ ... ....... .................................... .................................... 1 
2 Prognoser for kjøttproduksjon og konsum i EU .. .. .... ................................... .. ............ ....... .. 2 

2.1 Storfekjøtt .. ... ... .. ... .. ........................................................................................... ........... 2 
2.2 Svinekjøtt. .. ...... .... .... .. ..... .................... .. ........ .... ............... ... ..... .. ........ .. ................. ........ 4 
2.3 Fjørfekjøtt ... .. " ..... ... ....... ... ......... ............. .............. .......... ........ .. ......... ....... .. .................. 5 

3 Prognoser for de nye søkerlandene ..................................................................................... 7 
3.1 Storfekjøtt ...... .......... ..... .. .. .... .... .. ....... ....... .. ................. .. ... .. ........ ... ........ ..... .......... .... .... 7 
3.2 Svinekjøtt. .... ..... ... .. ................. ........... ....... .. .. .. .. ... ...................................... .. .............. ... 8 
3.3 Fjørfekjøtt .. .... ...... ... ... ......... .......................................... ................................................ 8 

4 Prognoser for verdensmarkedet ...... ...... ...... ........ ..... ... ... ... .... ... ......................... ... .............. 10 
4.1 Storfekjøtt ........... ..... .... .... .............. .. ........ ....... ...... ................. .... ......................... ........ 10 
4.2 Svinekjøtt ..... ........................................................... .... ...................................... ........ .. 12 
4.3 Fjørfekjøtt .. ... .... ....... ...... ..................... .. .. ................. ........... ................................ ........ 13 

LU Kortnotat 3 I 2000 
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1 Innledning 
Dette k01inotatet er et utdrag av dokumentet "Prospects for Agricultural Markets 1999 -

2006" som ble utgitt av EU-kommisjonens Generaldirektorat for Landbruk i desember 1999. 

Innholdet er en uoffisiell oversettelse og gjengivelse av deler av rapp01ien. 

Det er i denne sammenhengen valgt å presentere framskrivningene som rapporten legger fram 

for storfe- og svinekjøtt. Rapporten presenterer framskrivninger for EU, de nye søkerlandene 

til EU og for verdensmarkedet under ett. Det er lagt vekt på å gjøre presentasjonen kort og 

lettfattelig, noe som innebærer at de som ønsker å vite mer om hvilke variabler som er lagt til 

grunn for framskrivningene selv må lese rapp01ien. Den er lagt ut på EUs hjemmesider 

http: //europa.eu.int/comm/dg06/index en.htm, så går man på "publications", så på "CAP

reports" og til sist "Prospects for agricultural markets 1999-2006". 
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2 Prognoser for kjøttproduksjon og konsum i EU 

2.1 Storfekjøtt 

Storfeproduksjonen i EU er fo1isatt sterkt preget av tiltakene som ble satt i verk i 1996 etter at 

det ble vitenskapelig erkjent en mulig sammenheng mellom kugalskap (BSE) og Creutzfeld

Jacobs hos mennesker. 

Det ble satt i verk to tiltaksplaner i Storbritannia. Disse tiltakene; "Mer-enn-30-måneders

tiltaket" og "selektiv avlivning" medfø1ie slakting av 3 millioner dyr, og innebar 860.000 tonn 

storfekjøtt mindre på markedet fram til utgangen av 1998. Begge tiltaksplanene er f01isatt i 

funksjon, men på grunn av fæn-e tilfeller av BSE er ikke antallet dyr som slaktes så høyt som 

inntil 1998. "Mer-enn-30-måneders-tiltaket" vil være i funksjon fram til 2001. Mellom 1999 

og 2001 regner man med at ytterligere 2,3 millioner dyr vil avlives, og redusere utbudet av 

storfekjøtt med om lag 640.000 tonn. 

I tillegg til tiltakene nevnt overfor, ble det også satt i verk nødstiltak for å minke utbudet av 

kjøtt (slakting av kalver) i 1996. Dette programmet vaiie i noen land ut 1999. Totalt regnes 

det med at 2,3 millioner kalver ble omfattet av dette tiltaket, noe som ga liten øyeblikkelig 

virkning, men som på mellomlang sikt innebar redusert mengde storfekjøtt til markedet på 

grunn av færre dyr til oppf6ring. 

Fra våren 1996 til utgangen av 1998 ble om lag 5,3 millioner dyr slaktet og kjøttet destrue1i 1
• 

Dette er beregnet til å utgjøre om lag 1 million tonn kjøtt. I perioden 1999 - 2001 vil 

ytterligere 2,3 millioner tonn dyr omfattes av tiltakene, eller om lag 880.000 tonn kjøtt. 

Det er forventet at storfekjøttproduksjonen nådde sitt laveste nivå i 1999, noe som skyldes 

notmale sykliske svingninger i tillegg til tiltakene som er nevnt ovenfor. I årene etter regner 

man med at produksjonen vil ta seg opp fram til år 2002, hvor man så går inn i en 

nedadgående fase. I år 2006 regner man så med at produksjonen vil ta seg opp igjen. 

Prognosene for storfekjøttproduksjon viser likevel en jevnt nedadgående tendens, noe som 

blant annet skyldes reduksjonen i melkekyr som en følge av økt ytelse per ku. Økningen i 

antall ammekyr som man har sett de siste årene· viser også tegn til å avta, og det totale antallet 

kyr vil derfor gå tilbake, om enn noe langsommere enn nedgangen i melkekyr alene. 

ESE-skandalen hadde også stor betydning for forbruket av storfekjøtt i EU, spesielt i 1996 da 

forbruket gikk ned med 7,7 prosent. Dette kom i tillegg til at storfekjøttforbruket allerede 

hadde gått ned i årene før som en følge av diskusjonene som gikk om de mulige 

sammenhengene mellom forbruk av storfekjøtt og Creutzfeld-Jacobs hos mennesker. 

1 Dette inkluderer ikke slaktingen av kalver. 
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Forbrnket gikk imidle1iid noe opp igjen i 1997 og 1998 med henholdsvis 2,5 og 3,8 prosent. 

Forbruket ser nå ut til å være oppe på et "normalt" nivå, tatt i betraktning at forbruket er jevnt 

synkende. Man regner med at det gjennomsnittlig forbrnket var 19,9 kilo storfekjøtt per 

person i 1999, og dette er 1 kg. mindre enn det var i 1994. 

Det forventes at priskuttene på storfekjøtt på 20 prosent (Agenda 2000) vil medføre at 

storfekjøtt vil bli mer konkurransedyktig i forhold til hvitt kjøtt. Hvitt kjøtt vil imidlertid også 

gå ned i pris som en følge av Agenda 2000, men bare indirekte som en følge av lavere priser 

på kraftf6r. Storfeprodusentene vil også dra nytte av billigere kraftf6r, og prisreduksjonen på 

storfekjøtt vil derfor være større enn for hvitt kjøtt. Den positive effekten av prisnedgangen på 

konsum av storfekjøtt vil mest sannsynlig gjøre seg gjeldende fra 2001 til 2003, hvor 

produksjonen av storfekjøtt vil øke samtidig som prisen vil synke. Det er likevel usannsynlig 

at den forbedrete konkurransesituasjonen for storfekjøtt i forhold til hvitt kjøtt kan utspille 

den generelle tendensen i favør av hvitt kjøtt. Den viktigste årsaken er forbrukerpreferanser 

for svin og fjørfe fordi det er lettvint og billigere. 

Intervensjonslagrene var nesten tomme ved begynnelsen av 1996, og økte betydelig som en 

følge av BSE. Toppen ble nådd i november 1997. Siden desember 1997 har lagrene likevel 

blitt stadig mindre, og på grunn av overraskende høyt salg fra intervensjonslagrene i 1999, 

regner man med at det bare er noen få tusen tonn igjen innen utgangen av 2000. 

Prognosene viser en svak økning i importen på kort sikt. Dette fordi man regner med uendret 

markedsbeskyttelse og ingen endringer i handelsavtaler om markedsadgang. Mesteparten av 

importen er regnet som lite prissensitiv, fordi det dreier seg om spesielle kvaliteter, men EU

markedet kan likevel bli mindre interessant for ekspo1tører av andre produkter på grunn av 

nedgangen i prisnivået i EU. I tillegg er EU-forbrukerne blitt mer skeptiske til imp01te1t kjøtt 

som en følge av ESE-skandalen og den pågående diskusjonen om hormonbehandlet kjøtt. 

Tendensen går i retning av lokale, regionale og nasjonale produkter. 

Hvis man antar at reduksjonen i markedsprisene vil utgjøre 20 prosent (da er kuttet i 

intervensjonsprisene som en følge av Agenda 2000 eneste prisreduserende faktor) , så vil 

mesteparten av produksjonen fo1tsatt rammes av WTO-avtalens begrensninger for subsidie1t 

eksport. Tidligere var eksp01trefusjonene helt oppe i "inntil 40 prosent av markedsprisene for 

noen produkter. Det er likevel forventet at verdensmarkedsprisen vil ta seg noe opp for 

storfekjøtt, og dette vil redusere gapet mellom EU-priser og verdensmarkedspriser. Det 

forventes derfor at små volum av noen produkter skal kunne eksp01teres usubsidiert til 

enkelte land innen utgangen av framskrivningsperioden (2006). 
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Tabell 1. Framskrivning/or st01fekjøtt i EU, 1997 - 2006 (i tusen tonn) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Produksjon 7937 7668 7616 7698 8004 8195 7976 7723 7605 

Impott av levende dyr 42 38 40 42 45 45 45 45 45 

Eksport av levende dyr 89 83 95 90 95 100 100 100 100 

Nettoproduksjon 7889 7624 7560 7650 7954 8140 7921 7668 7550 

Konsum 7109 7395 7469 7450 7533 7598 7515 7402 7372 

Import 387 347 365 380 380 380 380 380 380 

Eksport 971 692 900 650 727 722 742 752 772 

Lagerbeholdning ved året sta1t 434 630 514 70 0 75 275 320 213 

Lagerbeholdn. ved årets slutt 630 514 70 0 75 275 320 213 0 

Endringer i lager 196 -116 -444 -70 75 200 45 -106 -213 

Forbruk per innbygger (kg) 19,00 19,72 19,86 19,76 19,93 20,04 19,77 19,42 19,31 

2.2 Svinekjøtt 

I de senere årene har svineproduksjonen blitt ber01i av ekstraordinære forhold som har 

medført store konsekvenser for utviklingen i sektoren på k01i og mellomlang sikt. 

Side 4 
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BSE-skandalen i 1996 medførte høy etterspørsel etter svinekjøtt, og en påfølgende sterk 

økning i produsentprisen. I 1997 kom utbruddet av svinepest i flere av medlemslandene, og 

spesielt hardt rammet var Nederland og Belgia. Utbudet ble redusert av slakterne med 

omkring 10 millioner dyr. Mesteparten av gapet ble fyllt av høyere produksjon i andre 

medlemsland. Til tross for det store antallet griser som ble berørt av tiltakene mot svinepest, 

så gikk produksjonen bare ned med 0,4 prosent. Prisene forble høyere i de påfølgende årene, 

og medførte ytterligere insentiver for å øke svineproduksjonen. Produksjonen økte faktisk i 

alle medlemslandene i 1998, samtidig som produsentene som hadde væ1i rammet av svinepest 

kom tilbake på markedet. Produksjonen økte med 8,2 prosent fra 1997 til 1998. Ytterligere 

1,8 prosent økning er forventet for 1999. Dette innebærer at en 10-prosentøkning i 

svineproduksjonen måtte bli absorbert av markedet i løpet av bare to år. Til tross for 

markedsstøtte falt produsentprisene til et historisk lavt nivå ved årsskiftet 199811999, og er 

f01isatt på et nivå som gjør det vanskelig for mange produsenter å klare å få noen fortjeneste. 

Det ser ikke ut som om tiltak som er satt i verk for å redusere produksjonen blir tatt godt i mot 

av EUs svineprodusenter, noe som sannsynligvis skyldes de store tapene de allerede har lidd. 

Antallet griser ser ut til å ligge 1 prosent over forrige år i 1999. Produksjonen i år 2000 vil 

mest sannsynlig bare være marginalt lavere enn i 1999. 

Det er langt høyere risiko forbundet med svineproduksjon i 2000 enn det var i 1996 I 97 
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En nedgang i produksjonen synes uunngåelig på kort sikt. Et produksjonsnivå på 18 millioner 

tonn, med en spektakulær økning på 10 prosent på to år, anses ikke for å være et nytt 

likevektspunkt. Reduksjonen i intervensjonsprisen på korn har likevel gjo1i situasjonen noe 

bedre på grunn av reduse1ie forkostnader. 

På mellomlang I lang sikt kan en regne med noe vekst i produksjonen, men vekstratene vil 

ikke være så høye som i de foregående årene, noe som skyldes at produksjonsnivået nå er 

høyere i utgangspunktet. Det regnes med at etter en viss tilpasning i 2000 - 2001, så vil 

produksjonen igjen stige noe til 18,3 millioner tonn ved utgangen av 2006. 

Forbrukerne ser ut til å være generelt positive til svinekjøtt, om enn i noe mindre grad enn for 

fjørfekjøtt. Forbruksveksten per innbygger vil avta noe i kommende år, noe som skyldes det 

høye nivået som allerede er nådd. Man antar at forbruket vil øke fra 43,7 kilo i 1998 til 45,1 

kilo i løpet av 2006. Den gradvise økningen er bare avbrutt av en mindre nedgang i 2001 på 

grunn av produksjonstilpasningen som nødvendigvis vil måtte komme. 

Imp01ien er beregnet til å øke svakt på mellomlang sikt, da man antar at det vil være uendrede 

importforpliktelser, men at de som allerede er inngått vil bli bedre utnyttet. Eksport vil være 

lavere på kort sikt, men øke noe på mellomlang sikt, noe som skyldes høyere produksjon i EU 

og økt verdenshandel. 

Tabell 2. Framsla-ivningfor svinelqøtt i EU, 1997 - 2006 (i tusen tonn slaktevekt) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Produksjon 16247 17584 17904 17803 17723 17841 17950 18072 18195 18312 

Impo11 av levende dyr 5 0 

Eksport av levende dyr 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Nettoproduksjon 16250 17581 17900 17800 17720 17838 17947 18069 18192 18309 

Konsum 15406 16380 16750 16955 16778 16848 16932 17038 17147 17249 

Import 54 44 50 55 58 59 64 69 74 80 

Eksport 905 1045 1300 100 1000 1050 1080 1100 1120 1140 

Endringer i lager -7 200 -I 00 -I 00 0 0 0 0 0 0 

Forbiuk per innbygger (kg) 41,1 8 43,67 44,55 44,98 44,39 44,44 44,54 44,70 44,91 45,09 

2.3 Fjørfekjøtt 

Fjørfesektoren har hatt en jevnere økning i volum enn storfe- og svinekjøtt. Økningen i 

produksjonen er drevet fram både av økende etterspørsel i EU og eksport. Veksten var likevel 

sterkere i årene 1995 og 1996 enn tidligere, men kom tilbake til et normale vekstrater i 1998. 
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Den spesielle utviklingen i 1995 og 1996 kan forklares av BSE-krisen i storefesektoren. 

Fjørfe var det kjøttslaget som tjente mest på BSE-krisen, med økninger i konsumet på 4,2 

prosent i 1995 og 5,2 prosent i 1996. Samtidig fikk produsentene forholdsvis gode priser, 

spesielt i 1996. 

Det var forventet at fjørfesektoren skulle fortsette å følge den sterke oppadgående tendensen 

for 1999, med gjennomsnittlige vekstrater på nesten 2 prosent per år. De siste beregningen 

viser imidle1iid bare en liten økning på 0,9 prosent, noe som nok reflekterer den negative 

betydningen av Dioxin-skandalen i Belgia. 

På mellom- og lang sikt er framtidsutsiktene for fjørfekjøtt fortsatt positive. Det er svæ1i 

konkmransedyktige priser i forhold til andre kjøttslag og sterke forbrukerpreferanser. Kuttet i 

intervensjonsprisene på kom med 15 prosent (Agenda 2000), vil ytterligere forbedre 

konkun-anseevnen gjennom å redusere produksjonskostnadene. Fjørfeproduksjonen er 

beregnet til å øke fra 8,7 milloner tonn i 1998 til omkring 10,1 millioner tonn innen utgangen 

av framskrivningsperioden (2006). Forbruk per innbygger er beregnet å øke fra 21,3 kilo i 

1998 til 24,3 kilo i 2006. Denne utviklingen er i tråd med veksten som har blitt observert i de 

foregående årene. 

Import er beregnet å øke svakt på middels sikt. Det er her forutsatt at det ikke vil være 

endringer i handelsavtaler, men at import under WTOs ordning for minimumsadgang og 

andre avtaler om markedsadgang vil øke noe. Sammenlignet med rekordnivået som fant sted i 

1998, vil eksporten bli noe lavere på kort sikt, men ta seg opp på middels sikt på grunn av 

høyere produksjon og økt internasjonal handel. 

Tabell 3. Framskrivningfor j}Ølfelgøtt i EU, 1997-2006 (i tusen tonn slaktevekt) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Produksjon 8549 8731 8807 8930 9064 9268 9475 9693 9866 10051 

Impo11 av levende dyr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eksp011 av levende dyr 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Nettoproduksjon 8546 8729 8806 8929 9063 9267 9474 9692 9865 10050 

Konsum 7847 7970 8139 8264 8376 8553 8753 8965 9131 9310 

Import 267 295 305 310 313 317 320 323 327 330 

Ekspo11 927 1027 972 975 1000 1030 1040 1050 1060 1070 

Endringer i lager 39 27 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forbruk per innbygger (kg) 20,98 21 ,25 21,65 21 ,92 22,16 22,56 23,03 23,52 23,92 24,34 

LU Kortnotat 3 12000 



Markedet for kjøtt i EU, søkerlandene og på globalt nivå 

3 Prognoser for de nye søkerlandene 

3 .1 Storfekjøtt 

Side 7 

Produksjonen av storfekjøtt i de nye søkerlandene2 (CEEC) henger direkte sammen med 

melkeproduksjonen, siden det er en svæ1t begrenset produksjon med ammekyr med unntak av 

Slovakia3
. 

Dette innebærer at alle tiltak innenfor melkeproduksjon, som for eksempel innføring av 

kvoter (noe som for tiden er under diskusjon i Tsjekkia), vil ha stor betydning for 

storfekjøttproduksjonen. 

Storfekjøttproduksjonen har gått kraftig ned etter overgangen til markedsøkonomi. Fra 1989 

til 1998 gikk produksjonen ned med 40 prosent til mindre enn 1,2 millioner tonn. To land, 

Polen og Romania, dominerer produksjonen med henholdsvis 0,5 millioner tonn og 0,2 

millioner tonn i 1998. 

I løpet av framskrivningsperioden antas det at antallet slakt vil reduseres svakt. Det antas at 

etter hvert som antallet melkekyr går ned, så vil storfekjøttproduksjonen gjøre det samme. 

Veksten i ammekyr vil begrense nedgangen noe, men ikke kompensere for den fullt ut. Den 

gjennomsnittlige slaktevekten vil øke marginalt til 200 kilo per slakt. Den totale produksjonen 

vil gå ned til 1, 15 millioner tonn innen utgangen av 2006. 

Tabell 4. Framskrivningfor st01jelqøtt i de nye søkerlandene, 1997- 2006 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Slakt (millioner) 6,3 6, 1 5,90 5,81 5,81 5,80 5,81 5,79 5,78 5,76 

Slaktevekt, kg. per dyr 199 197 197 199 199 199 199 199 200 200 

Produksjon (millioner tonn) 1,25 1,20 1,16 1,16 1,16 1, 16 1,16 1, 16 1, 15 1,15 

Intern bruk (millioner tonn) 1,21 1,15 1, 16 1, 17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 

Balanse (millioner tonn) 0,05 0,05 0,00 -0,01 -0,02 -0,03 -0,04 -0,05 -0,06 -0,08 

Forbruk per innbygger (kg) 11 ,5 11,0 11 ,1 11 ,1 11,2 11 ,3 11 ,4 11,4 11,5 11,6 

Det innenlandske forbruket vil øke gradvis, fra 11,0 kilo i 1998 til 11,6 kilo i 2006. Det totale 

forbrnket er beregnet å øke fra 1,16 millioner tonn i 1998 til 1,23 millioner tonn i 2006, noe 

som er det samme nivået som i 1995 - 96. 

Økningen i forbruket, sammen med nedgangen i produksjonen, vil føre til at flere av landene 

blir nettoimportører av storfekjøtt. Polen vil kunne være nettoeksportør (men med en nedgang 

2 De nye søkerlandene er; Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia og 
Slovenia. 
3 Det gjøres oppmerksom på at alle framskrivninger for de nye søkerlandene ikke tar høyde for en eventuell 
inntreden i EUs felles landbrukspolitikk. 

LU Kortnotat 3 I 2000 



Markedet for kjøtt i EU, søkerlandene og på globalt nivå 

i ekspo1ien fra 90.000 tonn i 1998 til 30.000 tonn i 2006), mens Romania vil bli en 

nettoimp01iør av 40.000 tonn årlig. 

3 .2 Svinekjøtt 

Side 8 

Svinekjøtt er den viktigste kjøttproduksjonen i CEEC. I løpet av framskrivningsperioden vil 

det fortsatt være betydelige kvanta som kan eksp01ieres. 

Den totale produksjonen er anslått til å øke fra 4,5 til 5;1 millioner 'tonn, og en betydelig andel 

av dette vil gå til innenlandsk forbruk. Den største økningen, både nominelt og relativt, vil 

skje i de to viktigste produsentlandene; Polen og Ungarn. Produksjonen i Ungarn er beregnet 

til å øke i 2000 til tross for lave priser i 1998 og 1999. I 2006 vil Polen og Ungarn til sammen 

produsere om lag 3 millioner tonn, og av dette står Polen alene for 2, 16 millioner tonn. 

Forbruket per innbygger er beregnet til å øke fra 41,4 kilo i 1999 til 44,2 kilo i 2006. Til tross 

for problemene som kom i kjølvannet av den russiske markedskrisen i 1998, så har det ikke 

vært noen nedgang i svineproduksjonen i CEEC i 1999, noe som ble forventet av mange 

analytikere. Produksjonen gikk noe ned i Tsjekkia og Slovakia og stagnerte i Polen, men gikk 

til gjengjeld opp med 11 prosent i Ungarn. En videre økning der er ventet i 2000 som en følge 

av økt antall purker. 

Tabell 5. Framsla"ivningfor svinelqøtt i de nye søkerlandene, 1997 - 2006 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Slakt (millioner) 51,6 52,2 52,8 53 ,0 53 ,8 54,7 55,7 56,6 57,6 58,6 

Slaktevekt, kg. per dyr 87 86 87 87 87 87 87 87 87 87 

Produksjon (millioner tonn) 4,47 4,51 4,59 4,60 4,67 4,76 4,84 4,91 4,99 5,08 

Intern bmk (millioner tonn) 4,16 4,37 4,35 4,37 4,43 4,48 4,54 4,59 4,64 4,68 

Balanse (millioner tonn) 0,31 0,14 0,25 0,23 0,24 0,27 0,30 0,32 0,35 0,40 

Forbmk per innbygger (kg) 39,6 41,6 41 ,4 41 ,7 42 ,2 42,6 43,1 43,5 43,9 44 ,2 

Det er forventet at CEEC fortsatt vil være nettoeksportør av svinekjøtt. Nettoeksporten vil til 

og med kunne øke fra omkring 140.000 tonn i 1998 til nesten 400.000 tonn i 2006. 

Nettobalansen i 1996 og 1997 varomkring 300.000 tonn. Denne nettoekporten vil for det 

meste komme fra Polen og Ungarn og i mindre grad fra Bulgaria og Romania. 

3.3 Fjørfekjøtt 

Mesteparten av fjørfeproduksjonen utgjøres av broilere, men også kalkun, and og andre er 

viktige i noen av de øst- og sentraleuropeiske landene. I noen av landene er det en relativt høy 

andel som slaktes hjemme, og derfor er det vanskelig å beregne nøyaktig hvor mye som 

slaktes og gjennomsnittlig vekt. Tre land; Polen, Ungarn og Romania, dominerer 
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fjørfeproduksjonen, med nesten 1 million tonn totalt i 1998 av en total produksjon på 1, 7 

millioner tonn. Fjørfeproduksjonen er beregnet å øke til over 2 millioner tonn innen 2006. 

Dette er et resultat av en årlig økning på omkring 2,5 prosent, og det er Romania og Polen 

som vil øke mest. 

Økningen i produksjonen i Øst- og Sentraleuropa er først og fremst drevet fram av 

innenlandsk etterspørsel. Forbruk per innbygger har allerede økt betydelig de siste årene, og 

man antar at forbruket vil øke fra 15,6 kilo i 1999 til 19,3 kilo i 2006. Det forventes at 

nettoeksp01ien vil falle fra dagens 100.000 tonn til 60.000 tonn i 2006. Ungarn er imidle1iid 

forventet å fortsatt ha en nettoeksp01i på om lag 130.000 tonn årlig, og Polen er forventet å 

øke nettoimporten. Årsaken til at eksporten går ned totalt for CEEC-landene, er at det interne 

forbruket øker raskere enn produksjonen. Økningen i forbrnket er knyttet til inntektsøkning, 

og fjørfekjøtt har blitt populært siden begynnelsen av perioden med overgang til 

markedsøkonomi. 

Tabell 6. Framskrivning/or fjø1felqøtt i de nye søkerlandene, 1997- 2006 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Produksjon (millioner tonn) 1,57 1,71 1,75 1,80 1,84 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 

Intern bruk (millioner tonn) 1,49 1,59 1,64 1,70 1,76 1,81 1,87 1,93 1,99 2,04 

Balanse (millioner tonn 0,08 0, 12 0, 11 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 

Forbruk per innbygger (kg) 14,2 15,1 15,6 16,2 16,7 17,2 17,8 18,3 18,8 19,3 
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4 Prognoser for verdensmarkedet 

4.1 Storfekjøtt 

Side 10 

Markedet for storfekjøtt er tradisjonelt delt i to forskjellige områder, enten fritt for munn og 

klovsyke (MKS) eller ikke. Stillehavsmarkedet er utlukkende tilgjengelig for storfekjøtt som 

ikke har MKS, og med priser som normalt er høyere enn det atlantiske markedet. Prisgapet 

mellom de to markedene er imidlertid redusert de senere årene. Utviklingen i retning av et 

mer homogent marked, som en følge av reduksjonen i MKS i Europa og Sør-Amerika, kan ha 

stor betydning for strukturen i verdensmarkedet for storfekjøtt med hensyn til ekspo1iørers 

markedsandeler og priser. 

Storfeproduksjonen i verden ser ut til å øke på mellomlang sikt, etter å ha væ1i nede i en 

bølgedal ved århundreskiftet i mange av de viktigste produsentlandene. I løpet av perioden 

1998 til 2006 anslås det at årlig vekst vil være mellom 0,5 prosent og 1,3 prosent i 

gjennomsnitt, i følge henholdsvis F APRI4 og USDA5
• Mestepaiien av veksten vil være 

konsentrert utenfor OECD-området. 

Forskjellen mellom de to anslagene kommer av at utsiktene for det tidligere Sovjetunionen, 

Kina og USA vurderes ulikt. Mens USDA ser for seg en markert økning av 

storfekjøttproduksjonen i Kina og et moderat oppsving i USA og det tidligere Sovjetunionen, 

så anslår F APRI en sterkere utvikling i storfekjøttproduksjonen i USA, en mindre økning i 

Kina og en markert nedgang i det tidligere Sovjetunionen. Brasil, Argentina, Canada og 

Mexico er de eneste andre viktige storfeproduserende landene hvor man regner med en sterk 

vekst på mellomlang sikt. 

Utviklingen i det globale storfekonsumet er forventet å øke gradvis med økende inntektsvekst, 

spesielt i lavinntektslandene. I de fleste utviklede land, regner man med at storfekjøttforbruket 

vil falle eller stagnere, siden forbrukeren i større grad foretrekker svinekjøtt og fjørfe. Denne 

utviklingen er spesielt sterk i USA hvor storfeforbruket per hode beregnes å falle betydelig, 

fra mer enn 44 kilo i 1998 til 39,5 kilo (F APRI) eller 38,6 kilo (USDA) i 2006. 

Man regner derimot med at forbruket vil øke i asiatiske land, spesielt i Japan, Kina og Sør

Korea, og i Latin-Amerika. Forutsetningen er at forbruket vil ta seg opp igjen etter at landene 

har vært inne i en periode med økonomisk krise. I Asia vil storfekjøttforbruket øke gradvis, 

fra et lavt nivå i dag. Det antas at høyere inntekt vil kunne føre til mer vestlige matvaner. 

4 Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) 
5 United States Department of Agriculture (USDA) 
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I Kina vil etterspørselen etter storfekjøtt dekkes gjennom nasjonal produksjon. Begrensninger 

i ledig areal til forproduksjon i de fleste andre asiatiske landene vil legge begrensninger på 

den innenlandske produksjonsøkningen, og derfor skape rom for eksportører. 

USDA og F APRI forutser at den totale storfekjøtthandelen vil øke med mer enn 800.000 tonn 

(de anslår henholdsvis 17 prosent og 32 prosent økning i perioden 1998 - 2006). Mye av 

veksten i import vil være i Asia og Mexico. I Japan og Sør-Korea er storfekjøtt det foretrukne 

substituttet for avtakende fiskeressurser. Etter den nylige reduksjonen i impmi som følge av 

den økonomiske tilbakegangen, vil storefekjøttimport i disse to landene stagnere på lave 

nivåer før den tar seg opp igjen i de første årene av det nye århundret. Storfekjøttimpo1i anslås 

også å øke i Mexico på grunn av konkurransen fra billig import fra USA som vil begrense 

ekspansjonen av den nasjonale produksjonen. 

Det er stor usikkerhet om utsiktene i det tidligere Sovjetunionen. F APRI mener at 

storfekjøttkonsumet vil fo1isette å falle på kort sikt, før det stabiliseres på et lavt nivå etter 

som økonomien begynner åta seg opp igjen. Siden den innenlandske produksjonen ikke 

anslås å ville ta seg opp igjen før rundt 2006, noe som skyldes mer en et tiår uten 

investeringer i sektoren, anslås nettoimporten til å øke fra 386.000 tonn i 1998 til 824.000 

tonn i 2006. USDA anslår derimot at både storefekonsumet og produksjonen vil ta seg 

betydelig opp igjen etter å ha nådd lavpunktet i 1999. Likevel vil konkurransen fra billigere 

hvitt kjøtt begrense økningen i etterspørselen etter storfekjøtt. 

Sterk økning i importen av storfekjøtt, kombinert med begrenset økning i produksjonen, 

spesielt i noen OECD-land, men også i de fleste landene hvor den største økningen i konsum 

er beregnet, vil resultere i økende priser på middels og lang sikt. Siden inntektsøkning er den 

viktigste faktoren som kan fremme etterspørselen, er det nødvendig å være forsiktig med 

anslagene. Mye vil avhenge av dybden og varigheten i den økonomiske krisen og i hvilket 

tempo økonomien vil ta seg opp igjen i de viktigste importerende regionene (Japan, det 

tidligere Sovjetunionen og Sørøst-Asia). 

Tabell 7. Framtidsutsikter for nettoimport av st01felqøtt for viktige importland 1998 -
2006 (i tusen tonn) 

1998 2006 Endring i handel 

USDA FAPRI USDA FAPRI USDA FAPRI 

Tidligere Sovjetunionen 430 386 375 824 -55 438 

Japan 964 964 1095 1149 131 185 

Sør-Korea 125 125 265 324 140 199 

Mexico 171 171 257 320 86 149 
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4.2 Svinekjøtt 

Svinekjøttsektoren har nylig gjennomgått drastiske tilpasninger, med priser på et veldig lavt 

nivå. Den vanskelige markedssituasjonen kommer skyldes flere årsaker. Det har vært flere 

sykdomsutbrudd (BSE, svinepest, munn og klovsyke på Taiwan), og dette førte til at prisene 

på svinekjøtt ble presset oppover. Sammen med lavere forkostnader, førte dette til en voldsom 

ekspansjon i produksjonen. Økonomisk krise i 1998 og 1999 medfø1ie imidlertid et dramatisk 

fall i svinekjøttimporten fra mange asiatiske land og Russland, og dermed fall i prisene. 

Likevel forutser OECD, F APRI og USDA en positiv mellom- og langsiktig utvikling for 

svinekjøtt og fornyet interesse for å produsere. Prisene er likevel antatt å bare øke moderat, 

noe som skyldes konkurranse fra fjørfe og høy produksjon av svinekjøtt. 

Svineproduksjonen er anslått å øke i et langsommere tempo enn i tidligere år (2,2 prosent per 

år i perioden 1998 - 2006). Langsommere inntektsvekst, miljømessige begrensninger og 

konkurranse fra fjørfe vil begrense ekspansjonen i mange regioner. I følge F APRI og USDA 

vil mestepaiien av veksten i svineproduksjonen (dvs. mellom 13 og 16 millioner tonn) skje i 

Kina, mens produksjonen vil ha en begrenset vekst i USA, EU, Canada og Brasil. 

Produksjonen i Japan vil synke på grunn av konkmranse fra billigere impo1ie1i svinekjøtt. 

Forbruket av svinekjøtt i de fleste utviklede landene (inklude1i EU, USA, Canada og Japan) er 

forventet å øke i mer begrenset omfang en tidligere på grunn av sterk konkmranse fra fjørfe 

og moderate økonomiske framtidsutsikter. Moderat konsumvekst i disse landene vil delvis 

kompenseres for gjennom sterkere vekst i Asia og Latin-Amerika, spesielt i Kina der det 

totale forbruket av svinekjøtt vil øke med 27 prosent mellom 1998 og 2006. Forventninger om 

lav inflasjon og høyere disponibel inntekt er også antatt å medføre økt etterspørsel etter 

svinekjøtt i mange utviklingsland, eksempelvis Mexico, Brasil og Filippinene. 

USDA anslår at det tidligere Sovjetunionen og de nye søkerlandene til EU vil få en sterk 

økning i svinekjøttforbruket (mellom 0,9 og 1 million tonn - dvs. henholdsvis 40 og 23 

prosent) mellom 1998 og 2006. F APRis anslag er mer moderate, med konsumøkning på 

150.000 tonn i samme periode. 

Etter et kortvarig avbrudd i 1997, fulgt av utbruddet av munn og klovsyke i Taiwan, er 

verdenshandelen med svinekjøtt beregnet å øke på mellomlang sikt. Det regnes med en vekst 

på fra 20 prosent (USDA) til 34 prosent (FAPRI) mellom 1998 og 2006. I løpet av 

framskrivningsperioden vil veksten i hovedsak være drevet av sterk etterspørsel i viktige 

impo1ierende land i Asia (først og fremst Japan og Kina) og Mexico. 

Utbruddet av munn og klovsyke i Taiwan i 1997 tvang Taiwan til å trekke seg fra det 

lukurative japanske markedet. I følge USDA og F APRI vil Taiwans eksport til Japan først øke 
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i 2003 og 2004, men den vil fo1isatt være på et lavt nivå i forhold til tidligere. Japans 

svinekjøttimp01i falt i 1997 på grunn av avbruddet i import fra Taiwan, men er forventet å øke 

sterkt i løpet av framskrivningsperioden på grunn av inntektsøkning og nedgang i 

produksjonen internt i Japan. 

Som i andre sektorer, så er framtidsutsiktene for det tidligere Sovjetunionen vanskelig å anslå 

på tilbudssiden (avhenger av hvor lang tid det tar før produksjonen tar seg opp igjen) og på 

etterspørselssiden (usikker økonomisk framtid). Etter et fall i etterspørselen i 1998 - 99, anslår 

F APRI at en moderat økning i den innenlandske etterspørselen i hovedsak vil dekkes av 

innelandsk produksjon. Det regnes med at impo1ien vil være begrenset til 349.000 tonn i 

2006. USDA mener derimot at det vil være en sterk økning i etterspørselen, og at dette vil 

medføre økning i import, siden den innenlandske produksjonen vil ta seg langsommere opp 

enn etterspørselen. 

Både OECD, USDA og F APRI mener at på lang sikt vil den stadig mer eksportorienterte 

svinekjøttsektoren i Nord-Amerika tjene på den sterke økningen i verdenshandelen med gris. 

Dette skyldes god tilgang på kraftfor, kontinuerlig produktivitetsøkning på grunn av 

strukturendringer (store enheter), en ve1iikalt koordine1i næring, og mindre 

miljøbegrensninger enn i Europa og Asia. 

Tabell 8. Framtidsutsikter for nettoimport av svinekjøtt for viktige importland 1998 -
2006 (i tusen tonn) 

1998 2006 Endring i handel 

USDA FAPRI USDA FAPRI USDA FAPRI 

Tidligere Sovjetunionen 735 735 937 910 202 175 

Japan 343 312 559 349 216 37 

Sør-Korea -40 -40 -21 -17 19 23 

Mexico 40 40 143 52 103 12 

Kina 126 126 181 229 55 103 

4.3 Fjørfekjøtt 

Fjørfekjøtt er det kjøttslaget som ser ut til å ha det beste framtidsperspektivet, med en sterk 

vekst også på globalt nivå. Verdensproduksjonen, forbruket og handelen blir av de fleste 

internasjonale organisasjoner forutsett å øke sterkt i det neste tiåret, med vekstrater godt over 

både storfe og svinekjøtt. Vekstratene vil likevel ikke være så sterke som på åttitallet. Noe av 

økningen skyldes sykdomsutbruddene forbundet med storfe og svin, men den viktigste 

årsaken er likevel de lave produksjonskostnadene og prisene, i tillegg til generelle 

helseforhold. 
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Fjørfeproduksjonen og konsumet anslås å øke sterkt de neste syv årene. OECD, USDA og 

F APRI forutser årlige vekstrater mellom 2,8 og 3,6 prosent. Produksjonen vil fmisette å øke i 

de store produsentlandene (Kina, USA, Brasil, EU og Mexico) etter hve1i som innenlandsk og 

internasjonal etterspørsel tiltar. 

Mesteparten av veksten i produksjonen og forbrnket er forventet å komme i land utenfor 

OECD-området. De lave prisene på fjørfe i forhold til de fleste kjøttslag, kombine1i med 

økende inntekt og endrede matvaner i de fleste av disse landene, forventes å føre til økende 

etterspørsel. Siden fjørfe er det billigste kjøttslaget vil det være det foretlukne når forbruket 

per innbygger øker etter hvert som inntektsnivået går opp. I tillegg vil forbrnket av fjørfe øke 

i land med relativt høyt inntektsnivå på grnnn av endrede forbrnkerpreferanser. 

Siden produksjonen i de fleste landene hvor etterspørselen er antatt å øke mest (Mexico, Kina, 

etc.) ikke vil kunne øke i det samme tempoet som forbrnket, så forventes det en sterk økning i 

handelen (F APRI anslår 33 prosent og USDA 39 prosent) i løpet av perioden 1998 - 2006. 

Import av fjørfe fra det tidligere Sovjetunionen vil avhenge av i hvilket tempo man klarer å 

modernisere den innenlandske produksjonssektoren. Det er antatt at produksjonsøkningen vil 

være langsom på grnnn av høye produksjonskostnader, lav produktivitet og mangel på kapital. 

Siden forbruket vil øke gradvis etter hvert som de økonomiske forholdene bedrer seg, så vil 

det også skape rom for økt import. USDA og F APRI har ulike holdninger til hvordan 

utviklingen vil være i det tidligere Sovjetunionen. F APRI forntser mye lavere produksjon, 

forbruksvekst og import enn USDA. De økonomiske framtidsutsiktene på middels sikt i 

regionen er svært usikker. 

Både OECD, F APRI og USDA forutser en økning i Kinas import på over 400.000 tonn på 

mellomlang sikt, mens beregningene for Mexico varierer sterkt hos de ulike kildene. F APRI 

forventer en begrenset vekst i Mexicos innenlandske produksjon på grunn av liberalisering av 

sektoren, mens OECD og USDA forventer en mer positiv utvikling, og dermed mindre 

sannsynlighet for en sterk økning i Mexicos import. 

Alle organisasjonene forventer at USA vil tjene mest på den forventede økningen i 

internasjonal handel med fjørfe. Brasil er også forventet å spille en økende rolle i 

internasjonal fjørfe handel. Begge landene vil tjene på at de har rik tilgang på billig kom og 

høy produktivitet. 

Fjørfeprisene er beregnet å følge utviklingen på forkom, og å forbli sterke på middels sikt, 

blant annet på grnnn av sterk etterspørsel. 
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Tabell 9. Framtidsutsikter for nettoimport av j}Ølfelqøtt for viktige importland 1998 -
2006 (i tusen tonn) 

1998 2006 Endring i handel 

USDA FAPRI USDA FAPRI USDA FAPRI 

Tidligere Sovjetunionen 974 757 1315 844 341 87 

Kina 608 559 1030 1020 422 461 

Mexico 217 128 263 349 46 221 

Japan 504 492 685 758 181 266 

Saudi-Arabia 256 256 197 259 -59 3 

Sør-Korea 29 12 42 74 13 62 
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