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La seguretat alimentària es dóna quan totes les
persones tenen accés físic, social i econòmic
permanent a aliments segurs, nutritius i en quantitat
suficient per satisfer els seus requeriments
nutricionals i preferències alimentàries, i d’aquesta
manera, poder portar una vida activa i saludable.

Font: El estado de la inseguridad alimentaria en el
mundo 2012. FAO
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1. Els objectius del mil·lenni
OBJECTIU 1: ERRADICAR LA POBRESA EXTREMA I
LA FAM

Meta 1.C: Reduir a la meitat, entre 1990 i 2015, el
percentatge de persones que pateixen fam: de
980 milions a 490 milions de persones.

2. Nivell d’assoliment al 2013 en
termes globals i per països:
Meta 1C

DADA1: 15% de la població mundial pateix de forma crònica
nutrició insuficient (852 milions de persones).
Quantitat i proporció de persones de les regions en desenvolupament amb nutrició insuficient
(undernourished), 1990 - 2012

980M

La tendència: Les persones amb
nutrició insuficient ha disminuit del
23% al 15% (852 milions)
852M

Font: FAO, IFAD and WFP, 2012

Proporció de persones
amb nutrició insuficient
1990-1992 i 2010 -2012 (%)

Les disparitats entre regions i
països són elevades.

Previsió de compliment OMG:
Previsió de NO compliment OMG:

DADA2. Infants amb problemes de nutrició i deficiència de
pes
D’aquests 852 milions de persones, més de 100 milions són
infants menors de 5 anys: 16% dels infants [equival a 1 de
cada 6 infants].
La tendència: en 2011, el nombre d’infants amb
deficiència de pes va disminuir un 36% respecte els
159 milions que s’estimava en 1990.

Aquest ritme de disminució no és suficient per
complir amb l’objectiu de 2015: reducció a la
meitat del % de persones que pateixen fam

DADA2. Proporció d’infants menors de 5 anys amb un pes moderat
o extramadament inferior al normal, 1990 i 2011 (%)

Les àrees més
afectades

Es produeix una
reducció en totes les
àrees: molt important
en les regions d’Àsia
meridional i Àsia
sudoriental.

DADA3. Infants amb problemes de retard en el creixement
A nivell mundial, en 2011 més de la quarta part (26%) dels nens
menors de 5 anys va tenir un retard en el creixement (stunted).
Quantitat i percentatge d’infants menors de 5 anys
de les regions en desenvolupament amb retard
moderat o greu en el creixement
Tendència: Entre 1990 i 2011, el % de
nens que presenten un retard crònic en
el creixement va disminuir 16,6 punts
percentuals, des del 44,6% fins el 28%.

248M

160M

Font: UNICEF, WHO and The World Bank, 2012

Malgrat la reducció de la fam,

DADA 4. La subnutrició (deficiències nutricionals) ha
augmentat de forma continua des de 1995, amb un
increment important el 2009 després de la crisi econòmica
i financera
DADA ALARMANT: 2 bilions de persones pateixen un o
més dèficits de micronutrients (“fam
oculta”)

Quines són les principals deficiències de micronutrients?:
Falta de vitamina A: en 2007, 163 milions d’infants menors de 5 anys
(31%)  36% el 1990 (UNSCN, 2010)
Falta de Iode: 18 milions d’infants cada any al néixer  aquest
problema està caient.

3. I a Catalunya?
Llindar de pobresa relativa: al voltant del 20% de la població
catalana.
El 2011, el risc de pobresa relativa afecta un 28% dels infants
menors de 16 anys, (un 24% en 2010). En altres paraules, més de
364.478 (285.000 al 2010) infants menors de 16 anys estan en
una situació de vulnerabilitat a l’hora de satisfer les seves
necessitats bàsiques en igualtat d’oportunitats.
Font: Síndic de greuges. Informe sobre la pobresa infantil a Catalunya, 2012

A Catalunya: 50.000 nens tenen problemes de privació en
l’alimentació (no ingesta de carn i peix de forma regular).
Font: Síndic de greuges. Informe sobre la malnutrició infantil a Catalunya, Agost 2013

Les contraccions del nostre món
o
les conseqüències de la pobresa?

1,4 bilions de persones tenen problemes de
sobrepes, d’aquestes 500 milions pateixen obesitat
L’increment més important dels problemes de sobrepes,
es dóna de forma especial en:
1. els països de baixos ingressos
2. les persones dels grups socialment més desafavorits
Grups més afavorits
Grups menys afavorits

3. Comportament de la producció de
les principals matèries primes
agrícoles, consum, preus i comerç
internacional

Font: FAO.Food Outlook.Biannual report on global food markets. June 2013.

Aportacions al suministre total d’energia alimentària (Kcal)

Font: FAO. L’estat de la inseguretat alimentària en el món 2012.

Cereals 2013
• Creixement rècord de la producció 2013/2014:
2.460Mton (+6,5%)
• Recuperació dels estocks: (570M tones  +11,3%)
• Reducció del comerç internacional: 306 M tones
• Preus a la baixa però elevats en relació amb 2011/2012
• Consum cereals: 153kg i en els LIFDC: 161 kg.
• Consum blat: 67kg: 60kg: PED; 96kg: PD

Producció, estocks, utilització cereals
1.950

Blat 2013

Comerç internacional arròs i índex de
preu FAO de l’arròs

Arròs 2012/2013
• Creixement important de la producció:490M tones
• Recuperació dels estocks: 174M tones (7,4%)
• Reducció del comerç internacional: 37,6M tones (-2,6%)
• Preus estables però a expenses del que faci Thailàndia
amb els seus estocks, la capacitat d’exportar de la India
i el ritme d’importacions de la Xina
• Consum: 57kg: 68kg PED vs 12kg PD
Producció, estocks mundial d’arròs

Països importadors i exportadors

Conclusió:

Increment de la producció de cereals per l’any 2013/2014
del 7%  millora dels estocks i major estabilitat dels
mercats en 2013/2014

Escenari més encoratjador per reduir els problemes de
seguretat alimentària

Oleaginoses 2013
• Recuperació de la producció:
• Baixos estocks
• Reducció del consum
• Preus a la baixa però segueixen elevats
• Consum per biodiesel incrementa en els PED
especialment (Argentina, Colòmbia, Indonèsia, Malàsia,
Thailàndia).

Producció mundial d’oleaginoses

Índex preus FAO mensual
(2002-2004 =100)

Sucre 2013

Superàvit/dèficit sucre

• Record de producció
• Recuperació dels estoks a nivells suficients
• Reducció del comerç internacional
• Preus internacionals a la baixa
Producció mundial de sucre

Preus internacionals sucre

•Consum: 25kg: 70% es concentra en els PED.

Carns 2013
• Producció: creixement moderat, més fort en
els PED.
• Augment moderat del comerç internacional
•Preus internacionals es mantindran elevats
(porc i aus de corral)
Índex preu FAO carn (2002-2004 = 100)

Índex preu alimentació animal

Carns 2013
• Producció: creixement moderat, més fort en els PED.
• Augment moderat del comerç internacional
•Preus internacionals es mantindran elevats (porc i aus
de corral)
•Consum:lleuger increment amb diferències entre PDPED
Consum: lleuger augment

LLet 2013

• Reducció producció a NZ ha generat un fort
creixement dels preus els primers mesos de 2013.
• Stocks a nivells mínims
• Increment de la demanda a Àsia (Índia principal
productor)
• Augment del comerç internacional cap a l’Àsia menor
a l’Àfrica (Egipte, Algeria, Libia)
Producció mundial de llet

Principals importadors / exportadors

•Consum per càpita: diferències entre PED-PD

Moltes gràcies
gemma.frances@uab.es

DETERMINANTES DE (O INSUMOS PARA) LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA
Disponibilidad
1. Suficiencia del suministro alimentario promedio FAO 1990-2012
2. Índice de la producción de alimentos FAO 1990-2012
3. Proporción del suministro de energía derivado de cereales, raíces y tubérculos
4. Suministro de proteína promedio FAO 1990-2012
5. Suministro de proteína de origen animal promedio

Font: FAO. The state of food and agriculture 2013

http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx

Cereals
1. No obstant, la FAO estima que 34 països necessiten assistència alimèntaria
internacional
Quin són aquests països?
Siria, Irak, Yemen,
Afganistant, Kirginstan,
Korea Nord

6 a Àsia
1 ALLA

27 a l’Àfrica

2. Causes: caiguda de
la producció, conflictes
bèl.lics i inseguretat
social, desastres
naturals i preus elevats
dels aliments.

Les àrees més afectades

Meta 1.C: Reduir a la meitat, entre 1990 i 2015, el percentatge de persones
que pateixen fam: de 980 milions a 490 milions de persones

Font: L’estat de la inseguretat alimentària
al món, 2012

All countries with agricultural GDP per worker below US$1 000 have severe problems of stunting and
micronutrient deficiencies (category AB as described above). A large share of the population in these
countries is rural and earns a living from agriculture. In Burundi, for example, 90 percent of the economically
active population are in agriculture, and for all countries in this category this share is 62%.
As labour productivity rises to US$1 000– 4 499 per worker, stunting declines sharply but all countries
continue to suffer from micronutrient deficiencies, either alone
Agricultural growth has been found to be much more effective than general economic growth at reducing
poverty for the very poor. Growth in agriculture reduces 1 dollar-a-day headcount poverty more than three
times faster than growth in non-agricultural sectors (Christiaensen, Demery and Kuhl, 2011).
Several recent studies have established that sustained income growth, whether from agriculture or other
sources, can have a sizeable effect on reducing malnutrition. For example, relatively strong, sustained per
capita income growth of 2.5 percent per year for 20 years (a total of approximately 65 percent increase in
income), would reduce the prevalence of underweight among children in developing countries by only 27
percent (Haddad et al., 2003).
However, the relationship between agricultural and economic growth and improved nutrition is not automatic.
India has experienced rapid agricultural and economic growth accompanied by improvements in most
indicators of undernutrition among children, but the rate of progress has been far slower than that seen in
other parts of the world and the prevalence of undernutrition remains among the highest in the world (Deaton
and Drèze, 2009).
The available evidence shows that agricultural and economic growth is effective in sustainably reducing
malnutrition in lowincome countries where many people depend on agriculture, but the impact is slow and
may not be sufficient. Therefore, additional complementary ways to reduce malnutrition are necessary.
Font: FAO. The state of food and agriculture 2013

Font: FAO. The state of food and agriculture 2013

Supply food chains
International food companies are major investors, producers and retailers in developing countries, but
international trade comprises only 10 percent of total processed food sales, meaning that 90 percent of
processed foods are produced domestically (Regmi and Gehlhar, 2005).

A recent FAO report estimates that roughly one-third of food produced globally for
human consumption is lost or wasted (Gustavsson et al., 2011). In addition to the
quantitative food losses, qualitative losses also occur as nutrients deteriorate during
storage, processing and distribution. Nutrient losses occur both during on-farm storage, preservation and
preparation, and during later storage, processing and transport from farms to points of sale.
In developing countries, most losses occur at the farm level and along the supply chain, before arriving at the
consumer. Gustavsson et al. (2011) found that only 5–15 percent of food losses occur at the consumer level
in the developing regions considered, compared with 30–40 percent in the developed regions

La dada del food waste:
The consumer share of food losses and waste can be very high in specific locations; for example, the
amount of food wasted in one community in New York State in the United States of America in one year
was sufficient to feed everyone in the community for 1.5 months and 60 percent of the losses occurred
after the food was purchased by the consumer (Griffin, Sobal and Lyson, 2009).

Font: FAO. The state of food and agriculture 2013

Junto con el cambio climático, otra de sus grandes preocupaciones es lograr el objetivo de llegar a 2030 habiendo
eliminado la pobreza en el mundo. ¿Qué se ha hecho, qué falta por hacer?
R. El progreso extraordinario hecho entre 1990 y 2010 ha permitido reducir a la mitad la pobreza extrema, de forma
que del 40% de la población mundial se ha pasado al 20%… Pero la mayor parte de eso ha sido por China, y no es
muy probable que ningún otro país vaya a experimentar la rapidez de crecimiento que ha permitido a China esas
magnitudes. Lo que hemos conseguido es coger la fruta que estaba en las ramas más bajas… Ahora queda la que
está en las ramas más altas.
Las zonas en las que tenemos que concentrarnos están en el sur de Asia; India, por ejemplo, con 400 millones de
personas viviendo aún en la pobreza; muchas partes de África subsahariana, los Estados considerados como
frágiles y conflictivos…
Queda mucho por hacer, pero los retos están bastante claros.
India tiene un déficit de un billón de dólares para los próximos cinco años; tienen suficiente dinero público como para
financiar la mitad de ese déficit, así que la cuestión es cómo lograr que el sector privado colabore con el público para
desarrollar las infraestructuras necesarias para sacar a toda esa gente de la escasez. Ya no podemos pensar como
antes. ¡Si en India no nos rompemos la cabeza imaginando fórmulas que unan dinero público y dinero privado, Dios
mío, nunca vamos a conseguir estos objetivos!

Lo mismo pasa en África. África necesita energía, energía, energía. Mejorar su productividad agraria. Y también
dejar claro al sector privado que está abierta a las inversiones, que África es una buena opción.
Ese va a ser nuestro papel: primero, conseguir fuentes de energía, y segundo, ayudarles a atraer financiación del
sector privado, de forma que pueda haber crecimiento económico. Son los empleos los que van a sacar a la gente
de la pobreza, y para eso hace falta energía, inversión privada, hace falta crear esos empleos.

Cereals 2013
• Creixement rècord de la producció
• Recuperació dels estocks
• Reducció del comerç internacional
• Preus a la baixa
• Consum: 67kg: 60kg: PED; 96kg: PD

Farratges 2013
Blat de moro farratger:
• Creixement rècord de la producció (Xina,
EEUU i Brasil)
• Recuperació dels estocks
• Augment del comerç internacional: cap a Xina,
Egipte, Mèxic
• Preus a la baixa però es mantenen molt alts
• Consum: 67kg: 96kg PED

Arròs 2013

Oleaginoses 2013

• Creixement important de la producció
• Recuperació dels estocks
• Reducció del comerç internacional
• Preus estables però a expenses del que faci
Thailàndia amb els seus estocks, la
capacitat d’exportar de la India i el ritme
d’importacions de la Xina
• Consum: 57kg: 68kg: PED vs 12kg PD

• Recuperacióde la producció
• Baixos estocks
• Reducció del consum
• Preus a la baixa
• Consum per biodiesel incrementa en els PED
especialment.

Font: FAO.Food Outlook.Biannual report on global food markets. June 2013.

Sucre 2013
• Record de producció
• Recuperació dels estoks a nivells suficients
• Reducció del comerç internacional
• Preus internacionals a la baixa
• Consum: 25kg: 70% es concentra als PED.

LLet 2013
• Reducció producció a NZ ha generat un
fort creixement dels preus.
• Increment de la demanda a Àsia
• Stocks a nivells mínims
• Augment del comerç internacional cap a
l’Àsia menor a l’Àfrica (Egipte, Algeria,
Libia)

Carns 2013
• Creixement moderat, més fort en els
PED.
• Augment moderat del comerç
internacional
• Preus internacionals es mantindran
elevats (porc i aus de corral)
• Consum: ????

Font: FAO.Food Outlook.Biannual report on global food markets. June 2013.

Blat

Font: FAO.Food Outlook.Biannual report on global food markets. June 2013.

Blat

Font: FAO.Food Outlook.Biannual report on global food markets. June 2013.

Ferratges

Font: FAO.Food Outlook.Biannual report on global food markets. June 2013.

Arròs

Font: FAO.Food Outlook.Biannual report on global food markets. June 2013.

Oleaginoses

Font: FAO.Food Outlook.Biannual report on global food markets. June 2013.

Oleaginoses: evolució dels preus

Font: FAO.Food Outlook.Biannual report on global food markets. June 2013.

Font: FAO.Food Outlook.Biannual report on global food markets. June 2013.

Sucre

Font: FAO.Food Outlook.Biannual report on global food markets. June 2013.

Carn

Font: FAO.Food Outlook.Biannual report on global food markets. June 2013.

Llet i productes lactis

Font: FAO.Food Outlook.Biannual report on global food markets. June 2013.

Conceptes
Undernourishment or hunger refers to food intake that is insufficient to meet
dietary energy requirements for an active and healthy life.
Undernutrition is the outcome of insufficient food intake and repeated infections
(UNSCN, 2010). Undernutrition or underweight in adults is measured by the body
mass index (BMI), with individuals with a BMI of 18.5 or less considered to be
underweight. Per damunt de 30 és obesitat.
Measures of undernutrition are more widely available for children: underweight (being
too thin for one’s age), wasting (being too thin for one’s height) and stunting (being too
short for one’s age).
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