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Voedsel en landbouw:

de wereld mijn dorp
Jaarlijks maakt de FAO een statistisch document op over de voedselproductie en de landbouw in de wereld. In dit eerste deel van een
tweeluik komen de algemene macro-economische kerncijfers van
2019 en de vleesproductie aan bod. In een tweede deel zijn de productiefactoren land en water alsook de impact op het milieu door
agrarische activiteiten aan de beurt.
TEKST GUY NANTIER

H

et statistisch jaarboek van de FAO – de landbouworganisatie van de Verenigde Naties –
biedt jaarlijks een helikopterzicht op mondiale schaal over de voedselproductie en de landbouw.
Om deze synthese te kunnen maken verzamelt de
FAO meer dan 20.000 indicatoren of graadmeters
afkomstig uit 245 landen.

Economische dimensie van de landbouw
De toegevoegde waarde die in de landbouw wereldwijd gecreëerd werd, bedroeg ongeveer 3,5 biljoen
dollar in 2019 (1 biljoen = 1.000.000.000.000 of 12
nullen). Europa’s aandeel in die totale toegevoegde
waarde was 9,5 procent. Het aandeel van Azië bedroeg maar liefst 64 procent. De landen met de
grootste toegevoegde waarde uit landbouwactiviteiten zijn respectievelijk China, India en de Verenigde
Staten.
De toegevoegde waarde levert een belangrijke bijdrage in het Bruto Binnenlands Product (BBP) van
een land. Het Bruto Binnenlands Product is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde
goederen en diensten tegen marktprijzen. Landbouwactiviteiten vertegenwoordigden in 2019 zo’n 4,2
procent van het Bruto Binnenlands Product op wereldschaal. Dit betreft een gemiddelde. In Europa is
dat aandeel 1,6 procent, in Azië 7,1 procent en in
Afrika zo’n 15,6 procent.
Wereldwijd werkt zo’n 27,4 procent van de actieve
bevolking in de landbouwsector en is het de tweede
belangrijkste economische sector. Op plaats één staat
de dienstensector. In Europa zijn 17 miljoen werkkrachten actief in de landbouw of zo’n 5,2 procent
van de actieve bevolking, Ter vergelijking: in Afrika
is dat 49,5 procent.
De aangehaalde macro-economische kerncijfers ver-
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klaren – naast geopolitiek en binnenlands bestuur –
waarom in internationale handelsakkoorden het
principe ‘cars for cows’ wordt gehuldigd, of met
andere woorden ‘landbouwproducten als pasmunt’
worden gehanteerd.

De wereldwijde vleesproductie
De belangrijkste primaire landbouwproducten die
wereldwijd worden geproduceerd, zijn granen (32%),
suikergewassen (24%), groenten (12%), oliehoudende gewassen (12%), knolgewassen (9%) en fruit
(9%), voor een totale tonnage van 9,4 miljard ton
(9.400.000.000 ton). In vergelijking met het jaar 2000
is dit een stijging met 53 procent.
Op wereldschaal werd er in 2019 zo’n 336.639.000
ton vlees geproduceerd of 44 procent meer dan in
2000. Europa produceerde hiervan 64.292.000 ton of
19 procent.
Kip, varken en rund zijn tezamen goed voor 90 procent van de wereldwijde vleesproductie in 2019: kip
had een aandeel van 35 procent (in 2000: 25%), varken 32 procent (in 2000: 38%) en rund 20 procent (in
2000: 24%, zie ook figuur 1).
De belangrijkste producenten van kippenvlees zijn
de Verenigde Staten, Europa (met koploper Polen)
en China. Voor varkensvlees zijn dat China, Europa
(met een eerste positie voor Duitsland) en de Verenigde Staten.
Voor rundvlees zijn de grootste producenten de Verenigde Staten, Europa (Frankrijk is hier de grootste
producent) en Zuid-Amerika (Brazilië) (figuur 2).
Het speerpunt van Europa in de vleessector ligt in
de varkenssector, rund volgt op een derde plaats
na kip. Wat de rundvleesproductie betreft, tekende de EU-28 in 2019 voor een totale productie van
10.585.000 ton of 15,5 procent van de wereldwijde
rundvleesproductie. l
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Kerncijfers mondiale vleesproductie 2019
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Figuur 1 – De wereldwijde productie van vlees per soort in het tijdvak 2000-2019 (bron: FAO 2021)
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Figuur 2 – De belangrijkste vleesproducerende regio’s per vleessoort in 2019 (FAO, 2021)
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