ﻫﺸﺪار ﻓﺎﺋﻮ درﺑﺎره ﺗﺒﻌﺎت ﺧﺮﯾﺪ
وﺣﺸـﺖ زده/ﻣﻨﺘﻈـﺮ اﻓﺰاﯾـﺶ ﻗﯿﻤـﺖ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻗﺘﺼﺎددان ارﺷﺪ ﻓﺎﺋﻮ و
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﮐﺸﺎورزی ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ ،ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و ﺧﺮﯾﺪ وﺣﺸﺖ زده ﻏﺬا ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﻮد.

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن در ﭘﯽ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﻠﻔﺎت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﻪ از ﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﺮوﻧﺎ در ﭼﯿﻦ ﻓﺮاﺗﺮ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲۷۰ﻫﺰار ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﯿﺶ از  ۱۱ﻫﺰار ﻣﺮگ ،اﯾﻦ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺟﻬﺎن را ﻣﺒﻬﻮت ﮐﺮده و
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺎ
دورهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و اﭘﯿﺪﻣﯽ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در
ﺳﺎل ۱۹۱۸

ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ،اﻗﺘﺼﺎددان ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﻮاروﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﻓﺎﺋﻮ( اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد وﻓﻮر
ﻋﺮﺿﻪ ﻏﻼت و
داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ از ﺳﻮی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ،ﺧﺮﯾﺪ وﺣﺸﺖ زده از ﺳﻮی
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ از ﺷﻬﺮ رم ﺑﻪ روﯾﺘﺮز
ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر در ﺧﺼﻮص اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬا اﺳﺖ.
اﮔﺮ
ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺰرگ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺎه ﻣﻪ ﯾﺎ ژوﺋﻦ ﮔﻨﺪم ﯾﺎ
ﺑﺮﻧﺞ
ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬای
ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺟﻠﻮی ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ
ﺗﺎ
اﻗﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ و دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی را ﺧﺮﯾﺪاری
و اﻧﺒﺎر
ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم در ﺑﺎزار ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻔﺘﮕﯽ در  ۹ﻣﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺑﺮﻧﺞ در
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ از اوت ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺻﻌﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺻﻨﻌﺖ ﻏﻼت ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﺎﻣﯿﻮن و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﻨﺎدر
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ،
زﯾﺮا ﺧﺮﯾﺪ وﺣﺸﺖ زده ﭘﺎﺳﺘﺎ و آرد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮔﻨﺪم ﻣﺼﺎدف ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزان،
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﻋﺒﻮر و
ﻣﺮز ﻣﺮزی
ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﭘﯽ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ وﺿﻊ ﺷﺪه ﻫﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬا را
ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻃﺒﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ وزارت ﮐﺸﺎورزی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ذﺧﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻨﺪم در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
ژوﺋﻦ ،ﺑﻪ
 ۲۸۷.۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  ۲۷۷.۵۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از
آن اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ  ۱۸۲.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ۱۷۵.۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ،ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﻬﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﺮﯾﺪاران آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ
در ﺑﺎزار
وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻨﺪم آﺳﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
اﻧﺪوﻧﺰی ﮐﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ واردﮐﻨﻨﺪه ﮔﻨﺪم در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ،
ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ
واردﮐﻨﻨﺪه ﻏﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﭘﯽ ﺳﻘﻮط ﺑﯿﺶ از  ۶۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ

ﻫﺎی ﻧﻔﺖ
در ﺳﺎل ﺟﺎری از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش روﯾﺘﺮز ،ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﮔﻔﺖ :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻏﻼت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺖ
ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای
اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.

