ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر در
ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ دﮐﺘﺮ
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی
ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،
ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ:
 -۱ﺣﻀﻮر ﻣﺮﮔﺒﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن.
 – ۲اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از رﺷﺪ اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺗﻮرم ،ﻧﺮخ ارز ،
ﺑﯿﮑﺎری ،ﮔﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ،ﺗﻐﯿﺮ اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﻣﺼﺮف ،ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮه در اﺛﺮ ﻫﻢ ﮐﺮوﻧﺎ و ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮﻣﯽ و
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﺧﺮوج ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و وﺿﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺜﻞ دﻣﯿﺪن در ﺑﻮرس ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
 ۲۵۰۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺮخ ارز و ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد دﻣﯿﺪ …
 – ۳ﺗﻨﮓ ﺷﺪن ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮان ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق و
ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻫﺪف از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺪود
ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن اﻣﮑﺎن ﺻﺪور.
 -۴اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و

ﮐﯿﻔﯽ و ﻧﻘﺪی ﺷﺪن ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آﻧﻬﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر
ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺴﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ  ،داراﯾﯽ و
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اداﻣﻪ دارد.

فرصت ها و تهدیدهای فرا رو

اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ آن ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر از رﺷﺪ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺑﺮ ﺧﻼف ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دارای
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻬﺮه وری و ﺧﻠﻖ ارزش اﻓﺰوده و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
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ﺷﺒﯿﺨﻮن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻗﻔﺴﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای را ﭘﺮ ﮐﺮد و ﭼﻬﺮه
ﻗﺤﻄﯽ زده از آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﮕﺬاﺷﺖ و آﺑﺮوی ﮐﺸﻮر را ﺧﺮﯾﺪ .اﮔﺮ
ﭼﻪ ﮐﺮوﻧﺎ اﻗﺘﺼﺎد را آﺳﯿﺐ زده اﻣﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ آن در ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶ از ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﻣﺮدم ﮐﻔﺶ و ﻟﺒﺎس ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻏﺬا را
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ در اﺛﺮ ﺗﻮرم و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دراﻣﺪﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮردار ﻓﺮﺑﻪ
ﺗﺮ ﺷﺪه و آن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮوﻧﺎ درب ﻣﻨﺰل
ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ رﺷﺪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﭼﺎﺑﮏ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ
ﻓﺮوﺷﻨﺪ اﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻋﺪو ﺷﻮد ﺳﺒﺐ ﺧﯿﺮ ﺣﺬف ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻗﯿﺐ ﺧﺎرﺟﯽ از ﺑﺎزار
و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯿﺪان ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ

.

رﺷﺪ ارزش دﻻر ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺻﺎدرات را اﻓﺰاﯾﺶ داده واﺣﺪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺮای ﺻﺎدرات را ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﺰی وﯾﮋه ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

تهدید ها
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی  ،ﻓﺸﺎر ﻫﺎی ﻣﺎﯾﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﮔﺎزوﯾﯿﻞ  ،روﻏﻦ ﺧﺎم  ،ﺷﮑﺮ ،ﺑﺮق آب و ﯾﺎ
ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮔﺮان ﻧﺸﺪه وﻟﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﭘﺲ از
ﺑﺎزی ﻣﻮش و ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻌﺪا ﮔﺮان ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ دﺳﺖ و ﭘﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺴﺖ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﻬﺸﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﺟﻬﺶ در ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺜﻞ
ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻧﻄﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ وﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﭘﺲ دﻫﺪ.

ﻧﮕﺎه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ در اﯾﻦ دوران ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﯾﮏ اﻟﺰام و
ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و آب ﻣﯿﻮه اﯾﺮان
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻬﺮام
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان

