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 مقدمه

از ، کاالهای مصرفی اتتولید جموعماز  هاوشیدنینمواد غذایی و درصدی  55سهم جهانی  رغمعلی

بعد از  از نظر ریسک که صنعت مواد غذایی و کشاورزیسال گذشته میالدی، جایگاه برتر انتهای 

گرچه افزایش جمعیت جهانی ا .شغال گردیدا)خدمات(  IT بخش وسطتداشت؛  قرار صنعت داروسازی

اما در حقیقت محرک اصلی تقاضای این ، دهدزایش میا افر برای مواد غذایی شهرنشینی تقاضا رشدو 

که متأثر از عوامل کالن اقتصادی  باشدمی های مصرفی توأم با درآمد قابل تصرف خانوارهابخش، هزینه

 را از آسیب نیبیشتر که منسوجاتها نظیر بخشبرخی  . بر خالفهستند مانند اشتغال و هزینه دستمزد

شامل  زیرا ،است گردیدهنمتأثر از این موضوع چندان مواد غذایی صنعت ، انددیده 19وید وگیری کههم

. بنابراین انتظار باشدیمکشش تجاری کمتری نسبت به منسوجات برخوردار و از  ودهبکاالهای ضروری 

  یابد.+ درصد( ادامه 2+ تا 1)بین رشد مثبت  با 2020در سال  رود رشد این بخشمی

رشد صنعت غذایی  یافت، تداوم مصرف خصوصی به این سرعت افزایش نمی بهام درخصوصا چنانچه

مواد غذایی  تاکشاورزی ، طیف محصوالت غذایی از محصوالت . به عالوهتوانست باالتر باشدمی

ست. های الکلی و غیرالکلی متغیر از جمله نوشیدنیدستی اشده و محصوالت مصرفی پایینفرآوری

از ژانویه  FAO ، شاخص جهانی قیمت مواد غذایی2019در سه ماهه آخر سال  رشد مناسبعلیرغم 

 باشد.می 19ید وکو گیریناشی از کمبود تقاضا به دلیل همهکاهش یافته است، که عمدتا  -٪8گذشته 

 Midwestنطقه مدر  یلس به دلیلمتحده محصوالت کشاورزی ایاالت ،گذشتهسال در  بر اینکهضاف م

 نامهتوافق ولامرحله به رغم  مچنینه. های زیرکشت از بین رفتندو وسعت زیادی از زمین هدیدآسیب 

احتماالً )جهانی( تجارت روند های سویا و گوشت است، ایاالت متحده و چین که شامل دانهبین ری تجا

 .شدننخواهد  حیاازودی به

تحت تأثیر قرار  2020ر سال ه عملکرد این بخش را دک 19ید وباالترین اختالل عرضه در ارتباط با کو

 باکیفیت باالتر تر وسالم کاالهایمحصوالت و  جهت تولید های مجددبندیفرمول درخواست، دهدمی

 مدتدر خطوط جدید تولید در کوتاهگذاری نیاز به سرمایهتولیدکنندگان مواد غذایی را به دلیل است که 

پایین دستی همچنان با  شدهبندیهای مواد غذایی بستهدهد. عالوه بر این، شرکتتحت فشار قرار می

و تورم هزینه  فروشیخردهبازارهای  در مقایسه باگذاری قیمتتوان  محدودیتمریوط به ت مشکال

  روبرو هستند.ه قرنطین شرایطحمل و نقل در 

 

 

  2020سال در  کشاورزی-مواد غذايی صنعت  جهانی چشم انداز
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 مروری کلی بر صنعت

 هاجوی بر برداشت محصول و قیمت شدید یهاتاثیر پدیده 

 بر سر تعرفه  ایاالت متحده و چیناتحادیه اروپا، های تجاری بین تنش از سرگیری احتمالی

  مواد غذایی

  سراسر دنیابارها در ها و های الکلی به دلیل تعطیلی تمامی رستورانفروش نوشیدنیکاهش 

 غییر وضعیت مالی بخش کشاورزی به ویژه در ایاالت متحدهت 

 قوتنقاط 

  به پشتوانه رشد جمعیت جهان بلندمدتچشم انداز مطلوب در 

 به ویژه در آسیامتوسط  جدیدطبقه  رونق تقاضا با توجه به رشد 

  به لحاظ متوسط جهانی وشیدنین کنندهتولیدقوی بودن ساختار مالی شرکتهای 

  چین و هند بویژهنوظهور بازارهای سوی تقاضای چشمگیر از 

 های رکود در اقتصادهای پیشرفته نسبت به دورهپذیری انعطاف 

 19ید وگیری کوبحران اقتصادی و سالمت ناشی از همه ر برابردنسبی نعطاف ا 

 نقاط ضعف

  شدید قیمتیبلوغ بازار در کشورهای پیشرفته و در نتیجه رقابت 

 ایدر صنایع باالدستی برای کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه گذاریضرورت سرمایه 

 این بخش بر  تاثیر شدید تغییرات آب و هوا و حوادث طبیعی 

 مانند خرده فروشی(  محصوالت نهاییفرآوری مواد غذایی به بازار  هایشرکت وابستگی زیاد( 

  های پایین محصوالت زراعی قیمت تأثر ازمبخش کشاورزی 

  فروشیگذاری تولیدکنندگان مواد غذایی در برابر بازارهای خردهقیمتقدرت محدود 

  ی دولتیهاحمایت و نوسانات هانشتاز تأثیرپذیری زیاد 

 نوسان قیمت کاالهای کشاورزی 

 هازیربخش

 دلیل قیمتهای بسیار پایین ه به رشد ورشکستگی کشاورزان ب رو : روندیبخش باالدست

 در سطح  جهان ت غذاییمحصوال

 با مقررات  قیتطبفشارهای فزاینده بر تولیدکنندگان محصوالت غذایی برای دستی: بخش پایین
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 ییمواد غذا المتس نهیدر زم رانهیسختگ

 ازار آن به دارای موقعیت مالی بهتر نسبت به سایر مواد غذایی، به دلیل جایگاه ب ها:وشیدنین

 عنوان محصول لوکس

 ارزیابی ریسک

ن آن، در برابر بحرا ضروریبا توجه به ماهیت  و کشاورزی ییغذامحصوالت صنعت  به طور کلی

واجه مهایی نیز . با این حال، با چالشاستاز انعطاف برخوردار  19وید وناشی از کسالمت اقتصادی و 

 اهش دادهکا رتقاضا برای این بخش که  هاکاهش فعالیت رستورانتوان به که بعنوان نمونه میگردیده 

برخی از  بتالیابه دلیل گوشت  های فرآوریاز آنجا که بسیاری از شرکت به عالوه .ه نمودست، اشارا

در . است ، تولید گوشت نیز با اختالل مواجه شدهمجبور به تعطیلی موقت شدند، 19ید وبه کوپرسنل 

روپا و برداشت محصول در اشدن مرزها، میزان کمبود نیروی کار موقت خارجی به دلیل بسته، نهایت

با خش، که بخطرات بیولوژیکی ذاتی این رود انتظار می .را تحت تأثیر قرار داده استالی آمریکای شم

 هاملخ و حمله خوار پاییزه )نوعی آفت(انتشار کرم برگپیامدهای  ،(ASF) ییشیوع تب خوکی آفریقا

دد. منجر به کاهش تولید جهانی محصوالت کشاورزی در سال جاری گر ،است د شدهتشدیدر آفریقا 

، بر بازار جهانی گوشت ر برگرفتهدو اروپا را  -ه ویژه چین ب -آسیا  که (ASF)تب خوکی آفریقایی

 .است ی این محصول، زیرا چین بزرگترین مصرف کننده و تولید کننده جهانذاشتهگ خوک تأثیر
 1در مناطق مختلف جهان مواد غذایی کشاورزیارزیابی ریسک صنعت 

 منطقه 
آمریکای 

 التین

آمریکای 

 شمالی

اروپای مرکزی و 

 شرقی
 اروپای غربی

و  آسیا

 پاسیفیک

خاورمیانه و 

 ترکیه

 باال باال متوسط متوسط باال باال ریسک 

  ،باشد.می باالو بسیار  باالدرجات مختلف ریسک شامل چهار درجه کم، متوسط 

 اقتصادی  وضعیت

حمل و نقل و  منسوجات، در مقایسه با سایر صنایع )از جمله این صنعتدر مجموع در حالی که 

بعضی از  است؛ اما از خود نشان داده ناسبیمانعطاف  ،19ید ودر برابر بحران کو ،خودرو(

ها و بارها در اکثر در دوران قرنطینه، رستوران کهاند. اول آنهای آن آسیب جدی دیدهیرمجموعهز

کشورها تعطیل گردید و تعداد مراجعه به آنها در هنگام بازگشایی مجدد، به دلیل احتیاط مشتریان و 

شمار مبتالیان باعث شد بسیاری از  افزایش ترس آنها از شیوع بیماری، کمتر شد. بعالوه، موج دوباره

                                           
 2020بینی موسسه کوفاس فرانسه در اکتبر اساس پیشبر  1
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ها وضع نمایند ای را برای رفتن به رستورانن بسیار محدودکنندهکشورها بارها را تعطیل نموده و قوانی

ها که بازار نهایی مهمی برای باعث کاهش تقاضای بخش گردید. در واقع، رستوران مراکه این 

به طور . اندتولیدکنندگان این بخش هستند، از ابتدای سال تاکنون شاهد کاهش شدید فعالیت خود بوده

 حصوالت غذاییمهای صنعت بخشزیرگیری آسیب دیده و سایر الکل از این همه خاص تولیدکنندگان

 .اندو کشاورزی نیز به میزان کمتری متأثر گردیده

قرار گرفته  19وید ودیگری نیز تحت تأثیر ک هایانالک، این بخش از هاعالوه بر کاهش فعالیت رستوران

که ید. به طوریاختالل گرد دچار جاتاست. به عنوان مثال بخش گوشت به ویژه به دلیل تعطیلی کارخان

تعطیل  19ید وبه کوبرخی از پرسنل  بتالیافرآوری محصوالت گوشتی به دلیل  جاتبسیاری از کارخان

، بزرگترین شرکت فرآوری گوشت خوک در جهان، مجبور شد تا چندین کارخانه 2شدند. اسمیت فیلد

گوشت خوک این  از تولیددرصد  5تا  4نهایی خود را در ایاالت متحده تعطیل کند، که یکی از آنها به ت

، واردات گوشت از دلیل نگرانی از ورود ویروس کروناعالوه کشور چین به د. بهنموکشور را تأمین می

ید وچندین کارخانه در برزیل، آرژانتین و آمریکای شمالی را به دلیل ابتالی برخی از پرسنل آنها به کو

ها در آنجا که چین بزرگترین واردکننده گوشت در جهان است، این محدودیت ممنوع کرد. از 19

 .کشاورزی کشورهای مربوطه تأثیر بگذارد -تواند بر بازارهای غذاییصورت تداوم، می

است. اول  نتفع گردیدهمبخش کاالهای کشاورزی علیرغم مواجهه با برخی مشکالت، از این شرایط 

سازی مواد غذایی )به ویژه ماکارونی( توسط نیمی از ذخیرهومی، های عمدر دوران محدودیتکه آن

، باعث افزایش تقاضا برای این بخش شد. به ویژه افزایش تقاضای 2020مردم دنیا در سه ماهه دوم 

درصد  15 ،مارس 26تا  18 بازه زمانی درمحصوالتی مانند ماکارونی یا آرد باعث شد تا قیمت گندم 

ش تقاضا، برخی کشورها )به عنوان مثال روسیه یعنی بزرگترین صادرکننده افزایش یابد. به دنبال این افزای

هایی را در صادرات مواد گندم در جهان( به دلیل نگرانی از کمبودها و تورم غذایی باال، محدودیت

ها منجر به واردآوردن فشارهای تورمی بر قیمت جهانی مواد غذایی اعمال نمودند. این محدودیت

افزایش یافت.  ٪24، 2020آوریل  20ژانویه تا  1که قیمت آن از برنج گردید؛ به طوریغذایی از جمله 

سرانجام برخی از کشورها )مانند فرانسه ، آلمان و ایاالت متحده( نیز با کمبود نیروی کار جهت برداشت 

ار در واقع، برداشت محصول در این کشورها به شدت به نیروی کمحصوالت کشاورزی روبرو شدند. 

موقت خارجی متکی است که به دلیل بسته شدن مرزها، اغلب آنها قادر به ورود به این کشورها نبودند. 

در مواجهه با این کمبود نیروی کار، برخی از کشورها به کارگران خارجی اجازه عبور از مرزهای خود 

شغل خود را از دست  ر شرایط قرنطینهکه درا دادند، در حالی که برخی دیگر از نیروهای کار داخلی 

                                           
2Smithfield  
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 .استفاده کردند، داده بودند

ی مختلف هابخشزیربر صنعت اندک بوده اما در  19وید ورود تأثیر بحران کدر کوتاه مدت انتظار می

ها به نآن یکسان نباشد. به دلیل اقداماتی که برای کاهش سرعت گسترش ویروس انجام شده، رستورا

بخشی ، ان. رشد آهسته صنعت رستورند خواهد بودک احیای فعالیت آنها و رفتهگشدت تحت تأثیر قرار 

د خواهگیری، منعطف ، اما کل صنعت نسبت به اثرات همها متأثر خواهد ساختراز تقاضای صنعت 

 بود.

   

 بیولوژیکی  یسکهایراوم تد

در اروپا و آسیا شیوع یافت. این بیماری که در سراسر  ASF(3 (خوکی آفریقاییتب  2018در تابستان 

منطقه گسترش یافته است، آسیا را به شدت تحت تأثیر قرار داده و به تولید کنندگان گوشت خوک )به 

 در ASFدرصد از تولید و مصرف جهانی را به خود اختصاص داده( آسیب رساند.  50ویژه چین که 

ی مختلفی داشته است. تأثیر مستقیم آن، افزایش واردات گوشت خوک به کشور از سایر چین پیامدها

های تجاری( های باال به دلیل تنشنقاط جهان مانند اتحادیه اروپا و ایاالت متحده )علیرغم تعرفه

باشد. افزایش تقاضای گوشت خوک از جانب چین منجر به افزایش بسیار شدید قیمت این محصول می

های دیگر د. از سوی دیگر این افزایش باعث شد تا برخی از مصرف کنندگان چینی به گوشتگردی

روی بیاورند و در نتیجه تقاضای گوشت گاو و مرغ نیز به نفع تولیدکنندگان آن یعنی برزیل، آرژانتین 

ای ها در چین باعث کاهش تقاض. عالوه بر این، کاهش جمعیت خوک4و اتحادیه اروپا افزایش یافت

شود. بر اساس ، زیرا دانه های سویا عمدتا برای تغذیه خوک استفاده می گردیدسویا در سراسر جهان 

رود بازار گوشت خوک در چین در سال ، انتظار نمی USDA(5 (نظر اداره کشاورزی ایاالت متحده

  بهبود یابد. 2020

و ملخ در بخش  FAW(6 (پاییز خوار، دو خطر بیولوژیکی مهم دیگر یعنی کرم برگ ASF عالوه بر

یک کرم ابریشم است که به طور عمده از ذرت، و  FAWمحصوالت غذایی کشاورزی وجود دارد. 

غربی شناسایی  در آفریقای 2016نیز برنج ،سورگوم و پنبه تغذیه می کند و برای اولین بار در اوایل سال 

ار ، بنگالدش ، اندونزی ، تایوان و چین و همچنین چندین کشور آسیایی از جمله ویتنام ، میانم ده و بهش

تواند منجر می FAW . چین دومین تولید کننده ذرت در جهان است ، بنابراین حضوررسید نیز استرالیا

                                           
3 African Swine Fever (ASF) 

ده بزرگ گوشت مرغ، برزیل بزرگترین صادرکننده گوشت گاو و مرغ، اتحادیه اروپا سومین صادرکننده بزرگ گوشت گاو و دومین صادرکنن  4

 و آرژانتین چهارمین صادرکننده بزرگ گوشت گاو است. 
5 U.S. Department of Agriculture (USDA) 
6 Fall armyworm (FAW) 
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 جزیره عربستان به فشار تورمی بر قیمت جهانی ذرت شود. حمله ملخ بخصوص در آفریقای شرقی، شبه

خورند: یک گروه از ها آفاتی هستند که محصوالت به ویژه غالت را میملخ .صورت گرفت و پاکستان

نفر در روز غذا بخورد که این امر خطری  35000تواند به اندازه ها )در ابعاد یک کیلومتر مربع( میملخ

 .شودبرای امنیت غذایی کشورهای مربوطه محسوب می

 ایاالت متحده و چین  بین جنگ تجاری

بین ایاالت متحده و چین که هدف اصلی  2020در ژانویهنامه تجاری توافقمرحله اول علی رغم امضای 

با شدت ادامه  کشور کماکان دو ینا، جنگ تجاری بین های تجاری بین دو کشور بودش تنشآن کاه

غذا و کشاورزی وعمدتاً دارد. این مشاجره تجاری به ویژه صادرکنندگان ایاالت متحده در صنعت 

حسوب مچین خریدار اصلی این قلم کشاورزی  است، چرا که های سویا را تحت تأثیر قرار دادهدانه

درصد کمتر  51صادرات سویای ایاالت متحده به چین  2019. در حقیقت در سه ماهه چهارم گرددمی

کشاورزی  معامله تجاری، چین باید واردات اقالماین بود. بر اساس فاز یک  2017از دوره مشابه سال 

، در مقایسه 2021میلیارد دالر در سال  5/19و  2020میلیارد دالر در سال  5/12از ایاالت متحده را به 

افزایش دهد. با این حال، در این مرحله، هیچ تضمینی وجود ندارد که چین برای  2017با سطوح سال 

چین فضای زیادی برای  .یداری نمایداقالم کشاورزی آمریکا خرتأمین شرایط معامله، به اندازه کافی از 

نیازهای سویای چین را کاهش  ASF افزایش واردات سویای آمریکا ندارد، زیرا آنها فصلی هستند و

به دلیل تب ، زیرا باشدیمگوشت  داده است. بیشتر خرید محصوالت کشاورزی آمریکا از سوی چین

 است. فزایش یافتهاوشت گاو خوکی آفریقایی، نیاز چین به گ

 


