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Nedenstående information er fra før det præliminære valg, dvs i et nogenlunde normaliseret klima.
Normalt stiger afregningspriserne i den sidste trimester af året. Argentina kan producere slagtesvin billigt
og på et omkostningsniveau, som minder om Brasiliens. Der er et enormt, uforløst eksportpotentiale, og
det er en enorm udfordring at forløse dette potentiale, en udfordring, som sektoren er begyndt at tage op.
Nye, moderne slagterier ville være et stort aktiv i at forløse dette potentiale. I dag er produktionen følsom
overfor devalueringer, fordi den primære kunde er de argentinske supermarkeder. Med et større
internationalt marked vil produktionen være bedre stillet. Der er derudover et betydeligt potentiale for
yderligere effektiviseringer af svineproduktionen.
Argentina har effektiviseret kyllinger- og oksekødsmarkederne, og peronisterne var store fortalere for
svinekødet, som ifølge den tidligere præsidents udtalelser havde gunstige bivirkninger på seksualdriften.
Hvis Macri vinder, kan man være sikker på, at der vil blive åbnet flere markeder for argentinsk svinekød, og
hvis peronisterne vinder, bør man gå ud fra, at de også vil støtte flere nye eksportmarkeder. Det har altid
været peronistisk politik at forsøge at undgå eksport af primær produktion uden forarbejdning. Derfor har
Argentina verdens største installerede kapacitet til crushing af sojabønner. Og nej, vi brænder ikke
Amazonas af for at dyrke sojabønner i Argentina.

1. Omkostninger (foder og løn). Omkostningsniveauet er omkring U$ 1/kg svinekød levende vægt. Foder
repræsenterer 65 %, løn 12 %, sanitære udgifter 6 % og 5 % til energi.
Byggeomkostninger afhænger af et stort HVIS, men er på et forventet beløb mellem U$ 7.000-9.000/so.
2. Eksport, produktion og marked.
Graf 1 0g 2. Markedspris i Argentina, Brasilien og Chile (hhv. US$ og DKK)
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Det latinamerikanske marked fastholder prisstigningerne i eksportlandene. I Brasilien er eksportvolumen
steget 81 % år til år mellem juni 2019 og juni 2018. I 2019 er der indtil videre eksporteret for 346.000 tons,
24,5 % mere end i det første semester 2018.
I Argentina nåede produktionen i de fire første måneder 201.000 tons, 5 % mere end året i forvejen. I 2018
var den samlede produktion på 620.000 tons, 6.800.000 slagtesvin, en stigning på hhv. 10 % og 5,5 %.
Argentina eksporterede 7.600 tons i de fire første måneder af året, 53 % mere end året i forvejen. I 2008
producerede man i Argentina 274.000 tons og eksporterede 9.000 tons.
Graf 3. Svineproduktion i Argentina i tons med ben
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Brasilien kan eksportere til Kina (30 %), Hong Kong (17 %), Rusland (8 %), Chile (7 %) og Argentina (6 %),
dvs. ca. 80 procent af deres eksport.
Chile kan eksportere til 64 lande, herunder Japan (27 %), Korea (23 %), Rusland (19 %) og Kina (17 %), dvs.
80 procent af deres eksport.
Argentina kan eksportere til Rusland (95 % af den samlede eksport) samt nogle lande i Afrika. De første
leverancer til Kina er på vej i år, og Argentina har fået retten til at prækvalificere slagterier til eksport.
Graf 4. Svineproduktion og -eksport Chile, Argentina og Brasilien.
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Graf 5. Markedspris Argentina svine-, okse- og kyllingekød

:
3. Sanitær status Brasilien, Chile og Argentina. Alle landene er fri for klassisk svinepest og afrikansk
svinepest. Argentina er fri for PRRS.
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