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De arabiska länderna i Mellanöstern och norra Afrika utgör endast 5 procent av
världens befolkning, men ändå tar de emot mer än 20 procent av världens spannmålsexport. Denna region har snabbt ökat sin import från 30 miljoner ton spannmål
år 1990 till nästan 70 miljoner ton år 2011. Numera står importerad spannmål för
nästan 60 procent av regionens spannmålskonsumtion. Eftersom det är ont om
vatten, den odlingsbara jordarealen är begränsad och produktionen har stagnerat, är
det troligt att spannmålsimporten kommer att öka även framöver.
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Spannmålsimport till arabiska Mellanöstern och Nordafrika
1960 – 2011, netto
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Egypten producerar mest spannmål i Arabvärlden, med sina nästan 40 procent av
regionens skörd. Landets spannmålsproduktion har dessutom fördubblats de senaste
20 åren. Men eftersom nästan allt sötvatten landet har tillgång till och all mark som
kan odlas upp redan utnyttjas i jordbruket, är det inte troligt att man kan utöka
skörden ytterligare.
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Spannmålsproduktion i Egypten 1960 - 2011
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Under 1980-talet började Saudiarabien pumpa upp fossilt grundvatten på mycket
stort djup, vilket gjorde det möjligt att bedriva jordbruk i öknen. Genom att subventionera veteproduktionen med mångdubbelt högre pris än på världsmarknaden,
blev Saudiarabien den näst största arabiska veteproducenten i början av 1990-talet.
Som mest kunde Saudiarabien skörda dubbelt så mycket som konsumerades i det
egna landet och därmed kunde överskottet exporteras. Men då det underjordiska
vattenförrådet nu nästan har tömts ut, har veteproduktionen rasat. Saudiarabien har
planerat att helt fasa ut veteproduktionen till år 2016. Under den korta perioden på
25 år har landet då gått från att exportera vete till att vara helt beroende av importen.

Veteproduktion i Saudiarabien 1960 – 2011,
med trendprojektion till 2016
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Över hela Arabvärlden har veteproduktionen stannat upp, medan efterfrågan på
spannmål snabbt ökar eftersom befolkningen växer. Sedan 1960 har regionens
folkmängd nästan fyrdubblats, till nuvarande 360 miljoner. Prognoserna till år 2050
förutser ett tillskott på 260 miljoner människor, vilket dramatiskt höjer trycket på
redan hårt pressade mark- och vattenresurser.
Men befolkningstillväxten är inte den enda faktorn som ökar efterfrågan på spannmål. Genom att livsmedelspolitiken i många Arabländer uppmuntrar köttproduktion,
har mängden spannmål som används som foder skjutit i höjden, från mindre än en
halv miljon ton år 1970 till 40 miljoner ton år 2011. Konsumtionen av kött och
mejerivaror har ökat och höjt spannmålsförbrukningen per person med 50 procent
under denna period.
Produktion och konsumtion i arabiska Mellanöstern
och Nordafrika 1960 - 2011
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Än så länge har spannmålsimporten fyllt det allt större glappet mellan produktion
och konsumtion. Men redan befolkningstillväxten ensam kommer att öka efterfrågan
på spannmål i arabiska Mellanöstern och norra Afrika till 200 miljoner ton till år
2050, d.v.s. det skulle motsvara två tredjedelar av världens nuvarande spannmålsexport. En ökad köttkonsumtion skulle göra efterfrågan ännu större. Det kommer att
bli en ständigt större utmaning att trygga spannmålstillgången, när länderna måste
importera allt mer spannmål ifrån andra länder.
Översättning: Doris N Almström
www.svenskaplanb.se
Läs mer på www.earth-policy.org
Original: http://www.earth-policy.org/data_highlights/2012/highlights28

Earth Policy Institute
www.earth-policy.org

www.svenskaplanb.se

