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 مقدمه
ریسک، بعد از صنعت داروسازی، بهترین وضعیت را دارد در حال  صنعت مواد غذایی که از نظر

المللی حاضر، در تالش است تا جایگاه مناسب خود را حفظ نماید. نکته نخست آنکه بازیگران بین
اند. با وجود اینکه صنایع غذایی، از ابتدای بهار سال گذشته از نوسان قیمت مواد غذایی آسیب دیده

، شاخص قیمت جهانی مواد غذایی، تا حد اندکی به نقطه قبلی بازگشت )از 8102در نیمه اول سال 
جمله گوشت، شکر، سبزیجات، غالت و محصوالت لبنی( اما شاخص مذکور مجدداً کاهش یافته 

کاهش یافت و هنوز هم  درصد 2است. در انتهای سال گذشته، شاخص قیمت جهانی مواد غذایی، 
وضوع، سبب کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان مواد غذایی دهد. این مرشد منفی را نشان می

-نکته دوم اینکه تنش دهد.کشاورزی گردیده و سودآوری صنایع باالدستی را به طور کلی کاهش می

زیرا  ،گذاردتولید مواد غذایی کشاورزی تأثیر تواند بر های تجاری ایاالت متحده و چین می
اهش محتوای پروتئین در خوراک دام توسط چین، از کاشت کشاورزان در ایاالت متحده با توجه به ک

 کنند.سویا صرف نظر می
های تجاری مانع رشد اقتصادی بوده و اعتماد مصرف کننده را همچنین از آنجا که افزایش تنش

تشدید خواهد شد. با این  8102دهد، رقابت در بازار مواد غذایی و آشامیدنی آسیا در سال کاهش می
حال، ویژگیهای جمعیتی منطقه و افزایش طبقه متوسط سبب شده است آسیا نسبت به سایر بازارها از 

 جمله آمریکای شمالی و اروپای غربی طی سه سال آینده از ظرفیت رشد باالتری برخوردار باشد. 
 

 مروری کلی بر صنعت
  :میلیارد دالر 0111ارزش کل بخش صنعت 

 :ریسک  : متوسط،سازی المللی ریسک بینباال،  سودآوری شرکتها: متوسط؛ ریسک انحالل
 سرمایه بر بودن: متوسط

 تاثیر پدیده های جوی بر برداشت محصول و قیمتها 

 های تجاری بین ایاالت متحده و چین  های مواد غذایی به سبب تنشافزایش تعرفه 
 
 

 قوتنقاط 
 چشم انداز مطلوب در میان مدت به پشتوانه رشد جمعیت جهان 
 رونق تقاضا با توجه به افزایش طبقه متوسط جدید 
 قوی بودن ساختار مالی شرکتهای مواد غذایی به لحاظ متوسط جهانی 
  چین و هند بویژهکشورهای نوظهور سوی تقاضای چشمگیر از 

 

  9108سال در  مواد غذايی کشاورزیصنعت  جهانی چشم انداز
 کوفاس و اویلرهرمس  موسساتبه نقل از 
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 رشد بازار ارگانیک در اقتصادهای پیشرفته 
 

 نقاط ضعف
  ستی از قیمتهای بسیار پایینمواد غذایی پایین دآسیب 

  این بخش تاثیر شدید تغییرات آب و هوایی بر 
  حاشیه سود ضعیف فرآوری مواد غذایی پایین دستی 
  )وابستگی زیاد فرآوری مواد غذایی به بازار اصلی خود )مانند خرده فروشی 
  خشکسالی و سیلبدلیل برداشت محصول مختل شدن  
 کنونیبه دلیل جنگ تجاری  ابهام قابل مالحظه 

 

 هازیربخش
 روند به رشد ورشکستگی کشاورزان بدلیل قیمتهای بسیار پایین محصول در کشاورزی :

 سطح  جهان

 ییمواد غذا تیامن نهیدر زم رانهیبا مقررات سختگ قی: لزوم تطبییمواد غذا یفرآور 
 

 ارزیابی ریسک

 سازمان سازمان خواربار و کشاورزیشاخص قیمت مواد غذایی  8102و سپتامبر  8102بین سپتامبر 
نشان دهنده افت شاخصهای  اًدرصد کاهش یافت. این کاهش عمدت 0د )فائو( تا حدود ملل متح

است که  درصد در بازه زمانی فوق 81درصد و  80قیمت روغن نباتی و شکر به ترتیب به میزان 
علت عمده آن، تولید زیاد شکر و اعمال تعرفه توسط چین بر واردات سویا از ایاالت متحده بوده 

که  درصد افزایش یافت 2و تا  است. شاخص قیمت غالت تنها موردی است که با افزایش مواجه شد
بازیگران عمده به عنوان  ،ها )و در نتیجه کاهش تولید( در استرالیا و کاناداکاهش بارش دلیل آن،
 اند. را در اختیار داشته 8102از صادرات گندم در سال % 88بوده که جهانی 

سویای ایاالت متحده شود، قیمت قیمت پایه سویا که در شاخص فائو استفاده میباید به خاطر داشت 
، و چین، پیوسته در حال کاهش است. بنابراین این کشوربه دلیل ادامه جنگ تجاری بین است که 

قیمت سویای برزیل به . زیرا روندی مخالف با قیمت سویای برزیل دارد ایالت متحدهقیمت سویای 
 صعودی دارد.  ی، سیر، با توجه به تنش این کشور با ایاالت متحدهدلیل افزایش تقاضای چین

اروپا  بویژهرود بخش صنایع غذایی کشاورزی، تحت تاثیر رشد ضعیف اقتصادهای پیشرفته انتظار می
درصدی توسط چین بر واردات سویای آمریکا که در اقدامی  82قرار گیرد و با توجه به وضع مالیات 

صنایع  سبب خواهد شد تا تالفی جویانه در برابر اقدامات ایاالت متحده صورت گرفته است، احتماالً
ا که سویا به عنوان ایاالت متحده، از این جنگ تجاری، آسیب ببیند. همچنین از آنج غذایی کشاورزی

تواند به طور مستقیم بر روی بازیگران بازار تاثیر شود، جنگ تجاری میخوراک دام استفاده می
 بگذارد.
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درصد  3/1شود از های زراعی که برای کشاورزی ارگانیک استفاده میبا توجه به این که سهم زمین
بازار مواد غذایی ارگانیک به ویژه در افزایش یافته است،  8100درصد در سال  8/0به  8111در سال 

رود این روند در سال های آینده ای است و انتظار میاقتصادهای پیشرفته، شاهد رشد قابل مالحظه
 ادامه یابد.
شرکت های مواد غذایی بسته بندی شده در بخش پایین دستی باید با تقاضای ضعیف ، 8102در سال 

های لجستیکی به منظور بهینه سازی سبد و تورم هزینهگذاری محدود مصرف کننده، قدرت قیمت
پرتفوی، خصوصاً در آمریکای شمالی، مقابله نماید. از آنجا که شرکتهای مذکور، مصمم هستند هزینه 

نقل قابل  خدمات مربوط به تحویل کاال را در موعد مقرر پرداخت نمایند با هزینه کرایه حمل و
شرکت های مواد غذایی بسته بندی شده در منطقه آسیا است که این در حالی توجهی مواجه هستند. 

از ها طریق افزایش تخفیفاز کنند سهم بازار را در برابر شرکتهای کوچک مواد غذایی که تالش می
 کنند.مقاومت میدست آنها خارج نمایند، 

 
 در مناطق مختلف جهان مواد غذایی کشاورزیارزیابی ریسک صنعت                        

 منطقه 
آمریکای 

 التین
آمریکای 

 شمالی
اروپای مرکزی و 

 شرقی
 آسیا اروپای غربی

خاورمیانه و 
 ترکیه

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

 تقاضا 
با توجه % 3) اندکی کاهش یابد 8102ها در سال اقتصاد جهانی در تمام بخششود رشد پیش بینی می

رشد فعالیتها در کشورهای نوظهور آسیایی، در سال  رودانتظار میهمچنین  به گزارش کوفاس(.
های تعیین شده از طرف درصد برسد. تعرفه 2/2به  8102درصد در سال  0و از  یافتهکاهش  8102

ویا از ایاالت متحده احتماالً تقاضای خارجی چین برای سویا را در سال چین بر روی واردات س
درصد از واردات خود را از  08چین  8102دهد. در سال درصد کاهش می 00تا  8102-8102

عمده سویای خود را  8102تواند در سال صادرات ایاالت متحده تامین کرده است اما این کشور می
واردات سویا از ایاالت متحده در سپتامبر این در حالی است که کند. از برزیل و آرژانتین وارد 

 .درصد کاهش یافت 22در مقایسه با سال قبل  8102سال
 ٪0/8و  %2/8رشد ، رشد قوی در آمریکای شمالی )8102با وجود رکود جزئی مورد انتظار در سال 

-( تقاضای منطقه8102و  8102ل برای کانادا به ترتیب در سا ٪8و  ٪0/8برای ایاالت متحده و رشد 

رود مواد غذایی کشاورزی ایاالت ای را در بخش مذکور افزایش خواهد داد. با این حال، انتظار می
تولیدات به عبارت دیگر ؛ متحده، تحت تاثیر اثرات نامطلوب جنگ تجاری با چین قرار گیرد

اقدامات تالفی جویانه چین قرار دارند. در حال حاضر چین،  در معرضکشاورزی ایاالت متحده، 
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کند و در نتیجه، ایاالت متحده برای جبران از برزیل و آرژانتین تهیه می اًنیازهای خود را منحصر
سویای مورد نیاز موافقت نموده تا اروپا  گرچهباشد. می فروش خود به دنبال یافتن خریداران جدید

تقاضای چین از تواند کاهش اما این امر نمی تامین نماید،الت متحده از ایارا عمدتاً خود 
 .کندجبران را  تولیدکنندگان آمریکایی

رود تقاضای مواد غذایی کشاورزی انتظار می 8102و  8102انداز رشد ضعیف سال با توجه به چشم
اما در اروپای شرقی، تقاضای خارجی، به ویژه برای گوشت،  در اروپای غربی با کاهش مواجه شده؛

و  8102آرژانتین در سال  یگردد. در آمریکای التین، کاهش شدید ارزش پزوبا افزایش مواجه می
 ،افزایش صادرات سویا به چین، رقم صادرات محصوالت کشاورزی آرژانتین را افزایش خواهد داد

احتماالً بر بخش کشاورزی، تاثیر منفی خواهد  8102و  8102انداز رشد ضعیف برای سال اما چشم
گذاشت. افزایش تقاضای چین برای سویای برزیل، اگر چه به سود تولید کنندگان است، اما از جهت 

بدلیل افزایش قیمتها در ارتباط با زیرا  ،آیددیگر، برای مصرف کنندگان داخلی یک چالش به شمار می
 آسیب خواهند دید.دامداران، ف کنندگان بومی و همچنین مصر ،افزایش تقاضای سویا

 

 عرضه 
آغاز شد( انتظار  8102با توجه به شرایط نامساعد آب و هوایی و پدیده ال نینو )که در پایان سال 

 کاهش یابد و 8100-8102تولید جهانی غالت در مقایسه با سال  8102تا  8102رود در سال می
عمدتا کشورهای آمریکای التین مانند پرو، برزیل و آرژانتین و همین طور اقیانوسیه از این شرایط 

کند تولید طیور و گوشت گاو در سال وزارت کشاورزی ایاالت متحده پیش بینی میآسیب ببینند. 
با سال در مقایسه  ٪0و  ٪8به ترتیب  8102و در سال  8102نسبت به سال  ٪3و  ٪4به ترتیب   8102
 افزایش یابد. 8102

در مقایسه با سه ماهه نخست  8102 در ایاالت متحده، رشد تولید مواد غذایی در سه ماهه دوم سال
مواجه های وضع شده از طرف چین کاهش یافت. تولیدکنندگان سویا، که در حال حاضر با تعرفه

با افت کیفیت  8102-8102اعی با توجه به کاهش بارندگی و وقوع طوفان در ابتدای سال زر ،هستند
مواد غذایی از واردات اند. در اروپا، به دلیل اعمال سیاستهای تحریمی روسیه بر تولید مواجه شده

 ایاالت متحده و اتحادیه اروپا بخش مذکور تضعیف شده است.
ت. در در آمریکای التین، خشکسالی در کشور آرژانتین، بخش مواد غذایی را تحت تاثیر قرار داده اس

کمتر از فصل قبل بود. این در حالی  درصد 30میالدی  8102-8102این رابطه تولید سویا در سال 
های بیش از حد طبیعی است که تولید سویا ممکن است تحت تاثیر پدیده ال نینو که منجر به بارش 
در مقایسه  8102-8102در آرژانتین گردیده، قرار گیرد. در عین حال برداشت محصول سویا در سال 

ها در اثر افزایش باالتر بود و تولیدکنندگان از باال رفتن قیمت ٪2حدود در  8100-8102با سال 
 تقاضا منتفع گردیدند. 

افزایش مداوم در نتیجه و  ایاالت متحدهرود با توجه به تداوم جنگ تجاری بین چین و انتظار می
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 همچنان افزایش یابد.تقاضا از طرف چین، قیمت سویا در بازار برزیل 


