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چهار واقعیت در رابطه با افزایش بهای جهانی مواد غذایی
افزایش بهای مواد غذایی همچنان جزو یکی از نگرانیهای اصلیی ممو مرد جهان اتل د داد های اخیر نشلان میدهد
که اگرچه اخیراً روند جهانی قیم محصلوت غذایی میی تر شلد ویی ممک اتل دتییی موجد تیییرا جدیدی در
قیم ای اقی طی ما های آیند باشدد
در صللور افزایش مددد و ناگهانی قیم ها شللرایب برای کشللورهای گوناگون مت او خواهد بودد به دتیت م تی
ای امکان وجود دارد که آثار افزایش قیم بیش از همه توتلب مصلر کنندگان بازارهای نوظهور و کشلورهای در اا
توتعه که همچنان در معرض پیامدهای همهگیری کووید هستند را تح تاثیر قرار دهدد بازارهای نوظهور و کشورهای
با تطح درآمد ک آتیبپذیری بیشتری در برابر شوکهای قیمتی مواد غذایی دارندد
چهار واقعی در رابطه با افزایش مددد تطح قیم ها در ب ش مواد غذایی قابت طرح ات :
 -1افزایش تورم مواد غذایی قبل از بروز همهگیری ،آغاز شد .
افزایش قیم مواد غذایی قبت از همهگیری کرونا شللروش شللدد در تابسللتان  2018چی از شللیوش تب خوکی افرییایی
ضلربه خورد و ای ات ا موجب تی شلدن بیش از  50درصلد از گیههای خوک جهان که در ای کشلور بودند شلد و بام
گردید تا قیم گوشل خوک در چی تا اواتلب تلا  2019به باتتری اد خود برتلد و تثثیر موجی بر قیم گوشل
خوک و تلایر اقی گوشلتی در بسلیاری از مناطه جهان ایداد کردد وضلر تعرفه بر واردا گوشل خوک و دانه تلویا
امریکا به می تنشهای تداری فیمابی ه بر شد تاثیر مزبور افزودد
مشکل پیش از همهگیری
قیم مواد غذایی در تا های قبت از همهگیری و قبت از تعدیت در اا افزایش ات د
(درصد)
تب خوکی آفریقایی
اختالل در زنجیره تامین
تفاوت تورم کل و مواد غذایی
تورم مواد غذایی
تورم کل
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 -2اعمال قرنطینه و اختالالت در زنجیرههای تامین ،موجب افزایش قیمت مواد غذایی شد .
در آغاز همهگیری زندیر های تامی مواد غذایی م تت شلدندد تیییر گرایشلا مصلر کنندگان از خدما غذایی (مانند
صلر غذا در رتلتوران) به تلم خرید مواد غذایی از خرد فروشلی و خخیر تلازی (همرا با افزایش شلدید ارزش دتر
آمریکا) بام افزایش شلاخ های قیم مواد غذایی مصلر کنند در بسلیاری از کشلورها شلد که او آن در آوریت
 2020بودد در همی دوران بله میل تحوت در اوز تیلاضلللا و افل آن برای برخی کلاتهلای اتلللاتلللی افل قیمل
توییدکنند در اوز انرژی و غذا ه رخ دادد در مدموش در اوایت تابسلتان تلا  2020قیم های مواد غذایی مصلرفی
تعدیت شد و تور مواد غذایی در بسیاری از کشورها اف کردد
با توجه به روند افزایشلی قیم مواد غذایی در جهان ای ادما که رشلد قیم ها در ای اوز از تلریرتری رشلد طی
تلا های اخیر برخوردار اتل کمی اغرا آمیز اتل د افزایش قیم ای اقی مشلارکتی در افزایش تور کت ه ندارد
اگرچه ممک اتل در پایان تلا  2021و تلا  شلاهد ای ات ا باشلی د از تلوی دیگر قیم های توییدکنند ه
اخیراً افزایش یافته که اداقت  6تا  12ما طو میکشد تا تیییرا مزبور در قیم مصر کنند اثر بگذاردد
نکته مه دیگر ای اتلل که میزان تاثیر قیم توییدکنند بر قیم مصللر کنند فیب ادود  20درصللد اتلل زیرا
قیم مصلر کنند موارد دیگری از جمیه؛ هزینههای امتونیت فراوری و بازاریابی و بسلتهبندی و هزینههای توزیر را
نیز در بر میگیردد
همگام نبودن
قیم های مصر کنند مواد غذایی و قیم توییدکنند در نوتان ات د
(درصد)
قیمت های تولیدکننده

میانگین قیمتهای

(تغییرات سالیانه (درصد))

مصرف کننده
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 -3افزایش هزینههای حملونقل 
نرخ امتونیت دریایی که از طریه شلاخ بایتی (معیاری از هزینههای کشلتیرانی) انداز گیری میشلود طی دواز ما
گذشلته تیریباً  2تا  3برابر شلد وافزایش قیم تلوخ و کمبود رانند کامیون در برخی از مناطه بام افزایش هزینه
خدما امتونیت جاد ای نیز شلد اتل د پیامد افزایش هزینه های امت و نیت در نهای در افزایش تور مواد غذایی
ظاهر میشودد
پر هزینه بودن انتقال غذا از مزرعه به محل مصرف
نرخ امت بار دریایی بیش از ی

تا ات که به طور مداو در اا افزایش ات د

(شاخص فله خشک بالتیک)

 -4قیمتهای تولیدکننده مواد غذایی در سطح جهان به باالترین سطح خود رسیده است .
از آوریت  2020شلاخ بی ایمییی بهای توییدکنند مواد غذایی به میزان 2د 47درصلد افزایش یاف و در ما مه 2021
به باتتری تللطح خود در میایسلله با تللا  2014رتللیدد در باز زمانی ما مه  2020و مه  2021بهای محصللوت
کشاورزی تویا د خر به ترتیب بیش از  86و  111درصد افزایش یافته ات د
افزایش قیمت



قیم های جهانی مواد غذایی برای توییدکنندگان به دییت موامت مرتبب با همهگیری و تیییرا آب و هوایی در اا افزایش ات د
(شاخص قیمت غذا)2016=100 :
شاخص بهای روغن گیاهی

شاخص بهای غذا
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چند مامت در افزایش اخیر بهای توییدکنند مواد غذایی موثر هستند:
 -1تیاضللای جهانی برای مواد غذایی ه برای مصللر انسللانی و ه ایوانی به ویک در کشللور چی همچنان
باتت که ناشی از نگرانیها برای تامی امنی غذایی ات د 
 -2بروز پدید  - La Niñaگر شلللدن آبوهوای جهان که هرچند تلللا ی بار ات ا میافتد موجب بروز
خشلکسلایی در کشلورهای اصلیی صلادرکنند محصلوت اتلاتلی کشلاورزی از جمیه آرژانیت برزیت روتلیه
اوکرای و امریکا شلد اتل د بروز ای ات ا بام شلد تا میزان برداشل محصلوت و چشل انداز آن کمتر از
تلطح انتاار باشلدد با پیشلیگرفت تیاضلا از مرضله نسلب موجودی به مصلر در امریکا و جهان (معیاری از
تنگنای بازار) برای برخی از محصوت اصیی به کمتری تطح خود طی تایهای اخیر رتیدد 
 -3افزایش تیاضلا برای بیوتلوخ ها از تلوی واتلطهگران غیرتداری به همرا محدودی های صلادرا از تلایر
موامت دخیت و پشتیبان از افزایش بهای توییدکنند محصوت غذایی در جهان هستندد
چشم انداز
بر اتلا چهار مامت فو ااتما افزایش مددد تور مواد غذایی در ما های باقیماند تلا  2021و همچنی در تلا
 2022وجود داردد در واقر جهش اخیر قیمل جهلانی مواد غلذایی بله میل ملد امکلان جلذب هزینلههلای افزایش یلافتله بله
آرامی در اا ن وخ به تللطح قیم های داخیی و در تللطح خرد فروشللی در برخی از مناطه ات ل د پیشبینی میشللود
میانگی قیم مواد غذایی در جهان در تللا  2021ادود  25درصللد افزایش یابدد با فرض تاثیر  20درصللدی قیم از
توییدکنند به مصلر کنند ( 13درصلد در تلا او و  7درصلد در تلا دو ) انتاار میرود که تور بهای مواد غذایی در
تلطح مصلر کنند 2د 3وااد درصلد د تلا  2021و 75د 1وااددرصلد در تلا  2022افزایش یابدد همچنی پیشبینی
میشلود که  1وااددرصلد دیگر ه به می افزایش هزینههای امتونیت به تور مصلر کنند موادغذایی در جهان در
تا  2021افزود شودد
اثرا من ی مزبور در کشللورهای گوناگون مت او خواهد بودد ممک ات ل مصللر کنندگان بازارهای نوظهور افزایش
باتتری را به می وابسللتگی بیشللتر به واردا مواد غذایی (مانند به منوان مکا کشللورهای جنوب صللحرای افرییا و
خاورمیانه و شللما آفرییا) تدربه کنندد معموتً اثرا انتیایی افزایش قیم از توییدکنند به مصللر کنند در بازارهای
نوظهور بیشلتر اتل د کشلورهای با تلطح درامد پایی که درگیر شلدید همهگیری کووید هسلتند اثرا بیشلتر تور مواد
غذایی میتواند وخی باشلد و خطر میبگرد تیشهای اندا شلد برای رفر گرتلنگی در ای کشلورها را بدنبا داشلته
باشدد
بازارهای نوظهور و کشللورهای ک درآمد در برابر شللوکهای قیمتی مواد غذایی آتللیب پذیرتر هسللتند زیرا مصللر
کنندگان در ای کشلورها به طور نسلبی معموتً ب ش زیادی از درآمد خود را برای مواد خوراکی و آشلامیدنی هزینه می
کنندد بازارهای نوظهور و اقتصلللادهای در اا توتلللعه با تهدید کاهش ارزش پو میی در برابر دتر امریکا ه مواجه
هسلتند که در برخی از آنها به می کاهش درآمد صلادرا و گردشلگری و همچنی خرو تلرمایه ات د از آنجایی که
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بیشلتر تبادت تداری محصلوت کشلاورزی و غذایی بر مبنای دتر امریکا اندا میشلود اقتصلادهایی که ارزش پو
ضعی تری دارند با افزایش بیشتر هزینه واردا مواد غذایی مواجه هستندد
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