Kina
Ikke alt materiale er tilgængeligt på dansk eller engelsk. Dog kan Google oversætte tekst på
hjemmesider til (nogenlunde) dansk. Du skal blot højre-klikke med musen, og vælge ”Oversæt til dansk”
i menuen.

Praktisk information
Institutioner og organisationer
Kinas landbrugsministerium
Kinas Udenrigsministerium.
Danmarks ambassade i Kina.
Eksportrådets repræsentation i Kina. Læs eller genlæs eksportrådets fødevareteams nyhedsbrev fra feb
2016 vedrørende udviklingen på det kinesiske marked og muligheder for dansk fødevareerhverv.
EU-kommissionen har en overordnet hjemmeside for frihandelsaftalen med Kina.

Kina - tal og tendenser
DI udgiver hver måned en kort oversigt over den økonomiske udvikling på det kinesiske marked, inkl. et
overblik over handelen med Danmark. Læs den seneste rapport her
Landbrug og Fødevarer opgør hvert år Danmarks import og eksport relateret til fødevareklyngen. Find
den seneste opgørelse, inklusive handelen med Kina, her. Bemærk at seneste er med tal fra 2014.

Anden relevant information
Doing Business index for Kina. World Bank Group har samlet oversigt over forretningsmiljøet i Kina,
målt på en række parametre.
FAOLEX er verdens største elektroniske samling af nationale love og bestemmelser samt internationale
traktater om fødevarer, landbrug og naturressourcer. Her kan du downloade eller læse om
bestemmelserne på hvert enkelt område, tryk blot på plusset nederst i hver sektion.

Markedet lige nu
Kinas økonomi
Kina’s National People’s Congress vedtog på den årlige parlamentsamling en række vækstmål for
landet herunder en forventet økonomisk vækst på 6,5 % og en stigning i det offentlige forbrug på 6,5%.
Tallene svarer nogenlunde overens med eksterne forventninger til økonomien. En fremtidig mere
protektionistisk handelspolitik i USA kan dog skade den kinesiske eksport. Kina er fortsat vækstmotoren
i Asien, og IMF vurderede i november, at hvis væksten i Kina falder med 0,1 procent, så vil den væksten
i omkringliggende lande reduceres med 0,2-0,3procent.
En vigtig komponent i væksten er den indenlandske efterspørgsel, som prognoserne siger vil være stabil
i 2017. Høje ejendomspriser har betydet, at husholdningerne i Kina har optaget mere gæld, hvorfor at
fald værdien af ejendomme vil kunne skade den indenlandske efterspørgsel.
Udvikling i landbruget
I forbindelse med National People’s Congress lancerede Landbrugsminister Han Changfu Kina’s
prioriteter i forhold til landbruget. Især strukturelle reformer er i fokus, som skal forbedre værdikæden
og øge output af ”grønne” højkvalitetsprodukter vel at mærke uden at forøge brugen af gødning
pesticider samt udledning af spildevand. De strukturelle reformer vil blandt andet ændre i
ejerforholdene for jord, som gør det muligt at overføre rettigheder til at dyrke jorden til større
producenter. Yderligere vil de forbedre lånemuligheder og åbne flere uddannelser inden for landbrug.
Læs mere her og her.
Et større fokus på ”grøn” produktion ses blandt andet i indførslen af strengere miljølovgivning. I 2016
lancerede landbrugsministeriet ”Den 13. femårsplan for landbrug”, hvori der opsættes større krav til
svineproduktionen, der skal flyttes væk fra vandområder og byerne. De ændrede miljøkrav forventes at
begrænse produktionen af svin, og dermed give stigende priser på svin. Læs rapport om
svinemarkedets udvikling fra US Department of Agriculture of foreign agricultural service her samt
femårsplanen her. Yderligere har ministeriet for nyligt lancereret en kampagne for reduktionen
forurening fra husdyravl. Læs mere her.
Den kinesiske forbrugere er blevet mere sundhedsbevidst og samtidig med regeringens opfordring til
øget indtag af mejeriprodukter har det ført til en øget indenlandsk produktion og import af vestlige
mejeriprodukter. Vand til produktion er en begrænset faktor i Kina, hvilket er med til at begrænse
produktionen samtidig kæmper industrien med troværdighed omkring fødesikkerhed pga.
melaminskandalen i 2010. Der importeres derfor store mængder mejeriprodukter fra især vestlige
lande. Læs mere her , her og her. Kina forsøger dog at styrke den indenlandske produktion og
troværdighed, men værdikæden i produktionen er meget kompleks, hvilket gør det svært at lave
tilstrækkelig kvalitetskontrol.
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