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مالحظة حول المنهجية
الواردة في استعراض األسواق هذا والتي تم جمعها من االتصاالت مع المصادر  البيانات والمعلومات  تنبثق 
الوطنية وشركاء في القطاعات المعنية في البلدان التجارية، فيما البيانات الشهرية مستمدة من قاعدة بيانات 
TDM وقاعدة بيانات األمم المتحدة إلحصاءات التجارة الدولية والمعلومات والبيانات الثانوية مستقاة من البحث 

المكتبي.

ويمكن االطالع على جداول مفصلة حول التجارة العالمية في الفواكه االستوائية الرئيسية باإلضافة إلى مزيد 
للفواكه  الخالصة اإلحصائية  المنهجية األساسية ضمن  انحرافات عن  البيانات وأية  المعلومات حول مصادر  من 

االستوائية الرئيسية لعام 2020.

وينبغي اعتبار جميع البيانات الواردة في هذا التقرير على أنها مؤقتة.

تمهيد
يصدر هذا التقرير على أساس سنوي ويتوّجه إلى األعضاء والمراقبين في الجماعة الفرعية للفاكهة االستوائية 
التابعة للجماعة الحكومية الدولية المختصة بالموز والفاكهة االستوائية، وهي أحد األجهزة الفرعية المنبثقة عن لجنة 
مشكالت السلع. وقد أعّده الفريق المعني بسالسل القيمة العالمية المسؤولة التابع لشعبة األسواق والتجارة 
في منظمة األغذية والزراعة في روما، وتجمع الجداول الواردة فيه المعلومات المتاحة للمنظمة، وتكّملها البيانات 

التي جرى الحصول عليها من مصادر أخرى، ال سيما في ما يتعلق بالتقديرات األولية.

ويقّدم الفريق المعني بسالسل القيمة العالمية المسؤولة األبحاث والتحليالت حول سالسل القيمة العالمية 
للسلع الزراعية، والبيانات االقتصادية والتحليالت المتعلقة بالفواكه االستوائية. وتشمل المطبوعات المنتظمة 
استعراضات األسواق، وتقديرات التوقعات، والتوقعات الخاصة بالموز والفواكه االستوائية. ويقّدم الفريق أيًضا 
في  المسؤول  التجاري  بالسلوك  المتعلقة  الوطنية  السياسات  وتنفيذ  تصميم  في  النامية  للبلدان  المساعدة 

سالسل القيمة الزراعية.

والتقرير متاح على الصفحة اإللكترونية التالية الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة:
/http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/tropical-fruits

http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/tropical-fruits/
http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/tropical-fruits/
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لمحة عن التطورات في عام 2020:
تشير البيانات والمعلومات المتاحة إلى أن التجارة العالمية اإلجمالية في الفواكه االستوائية الرئيسية األربع أثبتت عموًما أنها  	

أكثر قدرة على مقاومة أثر جائحة كوفيد-19 مما كان متوقًعا سابًقا.
 ُتظهر بيانات السنة الكاملة أن التجارة العالمية اإلجمالية في الفواكه االستوائية الرئيسية قد اتسعت بنسبة 3.6 في المائة في  	

عام 2020، ووصلت إلى حجم قياسي قدره 9.6 مليارات دوالر أمريكي بالقيمة الثابتة للدوالر للفترة 2016-2014.
 كان نمو الصادرات مدعوًما باإلمدادات العالمية الوفيرة من مناطق اإلنتاج الرئيسية، باستثناء األناناس الذي يبدو أن صادراته  	

قد تأثرت سلًبا بجائحة كوفيد-19.
 مع أن الصادرات اإلجمالية كانت أقوى مما كان متوقعا في ضوء التحديات التي أوجدتها الجائحة، إال أن األداء تفاوت بشكل  	

ملحوظ بين السلع األساسية.
 تشير التقارير والمعلومات الواردة من المصادر القطاعية إلى أن الجائحة وتدابير االحتواء ذات الصلة أحدثت اختالالت في بعض  	

سالسل اإلمدادات وقّيدت الطلب على الواردات، مما أعاق الصادرات من أمريكا الوسطى على وجه الخصوص. ومن المرجح أن 
تكون هذه االضطرابات قد ساهمت في النمو المنخفض نسبًيا لشحنات بعض السلع األساسية، وذلك مقارنة بالنمو السريع 

الذي لوحظ في السنوات السابقة، وكذلك في انخفاض صادرات األناناس كما هو موّضح أدناه.
التطورات حسب السلعة: 	

ارتفعت الصادرات العالمية من المانغو والجوافة والمانجوستين إلى 2.2 مليون طن في عام 2020، ويمّثل ذلك زيادة قدرها  	
2.9 في المائة مقارنة بعام 2019.

انخفضت الصادرات العالمية من األناناس إلى 3.1 مليون طن في عام 2020، ما يمّثل انخفاًضا بنسبة 7.9 في المائة مقارنة  	
بعام 2019.

نمت الصادرات العالمية من األفوكادو إلى حوالي 2.3 ماليين طن في عام 2020 بزيادة قدرها 8.2 في المائة مقارنة بعام  	
.2019

ارتفعت الصادرات العالمية من البابايا إلى حوالي 000 353 طن في عام 2020 بزيادة قدرها 2.7 في المائة مقارنة بعام  	
.2019

ارتفع متوسط قيم وحدة التصدير العالمية في عام 2020، باستثناء األفوكادو، الذي كان متوسط قيم وحدة التصدير العالمية  	
الخاصة به 5.7 في المائة أقل مقارنة بمستواه في عام 2019، حيث تجاوزت اإلمدادات العالمية الطلب على الواردات.

تحدد هذه المذكرة الفواكه االستوائية الرئيسية على أنها المانغو واألناناس واألفوكادو والبابايا.

استعراض أسواق الفواكه االستوائية الرئيسية            2020
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لمحة عامة

حول  الكاملة  السنة  معلومات  في  التقرير  هذا  ينظر 
الفواكه  في  العالمية  التجارة  التي شهدتها  التطورات 
االستوائية الرئيسية خالل عام 2020، وهو يمثل تحديًثا 
لنتائج السوق األولية للفواكه االستوائية الرئيسية لعام 
2020 التي صدرت سابًقا. وجرى تجميع البيانات الخاصة 
من  التقرير  هذا  في  المعروضة  التجارية  بالكميات 
المصادر التالية: ردود البلدان على استبيان عام 2021 
بالفواكه  المختصة  الدولية  الحكومية  الفرعية  للجماعة 
وبيانات  والزراعة؛  األغذية  لمنظمة  التابعة  االستوائية 
التجارة  إلحصاءات  المتحدة  األمم  بيانات  قاعدة  من 
والبيانات  التجارة؛  بيانات  مرصد  من  وكذلك  الدولية 
المكتبي.  البحث  من  المستمدة  الثانوية  والمعلومات 
كما  المنقحة  والمعلومات  البيانات  النتائج  وتتضمن 
توفرت حتى نهاية شهر يونيو/حزيران 2021. وتواصل 
منظمة األغذية والزراعة رصد تدفقات التجارة العالمية 
هذه  بتحديث  وستقوم  الرئيسية،  االستوائية  للفواكه 
النتائج في حال إصدار تنقيحات للبيانات التي ُأفيد عنها 

رسمًيا.

وتشير البيانات المتاحة حالًيا إلى أنه، رغم اآلثار السلبية 
على  بها  المرتبطة  التخفيف  وتدابير  كوفيد-19  لجائحة 
العمالة وسالسل اإلمدادات والمداخيل على مستوى 
في  العالمية  للتجارة  اإلجمالي  الحجم  أن  إال  العالم، 
الفواكه االستوائية الرئيسية شهد نمًوا في عام 2020 
9.6 مليارات دوالر أمريكي  ليسّجل رقًما قياسًيا قدره 
وسّجل   ،2016-2014 للفترة  للدوالر  الثابتة  بالقيمة 
بذلك اتساًعا يعادل حوالي 3.6 في المائة مقارنة بعام 
بصرف  اإليجابي،  األداء  هذا  وكان   .)1 )الشكل   2019
من  الوفيرة  باإلمدادات  مدعوًما  األناناس،  عن  النظر 
التوسع  في  استثمرت  التي  الرئيسية  اإلنتاج  مناطق 
المتزايد وفرص  العالمي  للطلب  استجابًة  اإلنتاج  في 
رغم  أنه  إال  السابقة.  السنوات  المربحة خالل  التصدير 
التصدير  ألسواق  للمنتجات  عموًما  المستدام  التوفر 
نطاق  على  اإلبالغ  تم  قد  أنه  إال   ،2020 عام  في 
واسع عن حدوث اختالالت مؤقتة وطويلة األمد في 
أعاق  مما  الطلب،  في  وانكماش  اإلمدادات  سالسل 
الخصوص.  وجه  على  الوسطى  أمريكا  من  الصادرات 
على  الدولية،  الجوية  الحركة  في  الهائل  التراجع  وأدى 
سبيل المثال، إلى عرقلة شحنات المانغو والبابايا إلى 
االتحاد األوروبي بشكل كبير، في حين أدى إغالق قطاع 
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الشكل 1: الفواكه االستوائية الرئيسية 
حجم الصادرات اإلجمالية العالمية
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الضيافة الناجم عن اإلغالق العام إلى الحد من الطلب 
على األناناس في الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد 
مستورَدين  يعتبران  وهما  سواء،  حد  على  األوروبي 
في  المستهلكون  أظهر  أخرى،  ناحية  ومن  رئيسَيين.1 
األغذية  على  لإلنفاق  أكبر  مياًل  بالتجزئة  البيع  أسواق 
الغنية بالمغذيات التي ُيعتقد أنها تدعم جهاز المناعة. 
على  الطلب  الخصوص  وجه  على  ذلك  دعم  وقد 
ذروتها  إلى  العالمية  صادراته  وصلت  الذي  األفوكادو 
في عام 2020 رغم كل الصعوبات، مع أنه كان يمكن 
المرتبطة  القيود  غياب  في  أعلى  تكون  أن  للمبيعات 
وقطاع  اإلمدادات  سالسل  على  كوفيد-19  بجائحة 

الضيافة والدخل.

واألفوكادو  األناناس  ظّل  العالمي،  الصعيد  وعلى 
تداواًل من  األكثر  الثالث  االستوائية  الفواكه  والمانغو 
الموز  باستثناء   ،2020 عام  حيث كميات صادراتها في 
صادراته  بلغت  الذي  األناناس،  وبقي   .)2 )الشكل 
العالمية حوالي 3.1 مليون طن، إلى حد كبير السلعة 
السائدة من حيث الكمية، إذ كان اإلقبال عليه في التجارة 

https://www.freshplaza.com/article/9201157/overview-global-impact-of-coronavirus/ :1 انظر على سبيل المثال

العالمية مدفوًعا في المقام األول بمتوسط قيم وحدة 
التصدير المنخفض للغاية لهذا النوع من الفاكهة. غير 
أكثر  على  القيمة،  حيث  من  استحوذ،  األفوكادو  أن 
الفواكه  في  العالمية  التجارة  من  المائة  في   50 من 
االستوائية الرئيسية في عام 2020 )الشكل 2(، نتيجة 
الفاكهة،  لهذه  التصدير  وحدة  قيمة  متوسط  ارتفاع 
قيم  متوسط  من  مضاعًفا  عدًدا  تكون  ما  عادة  والتي 
وحدة التصدير لألناناس )الشكل 3(. وشّكلت مجموعة 
السلع التي تضم المانغو والمانجوستين والجوافة ما 
للفواكه  العالمية  التجارة  المائة من  29 في  يقرب من 
الثابتة  والقيمة  الكمية  حيث  من  الرئيسية  االستوائية 
ال  تصدير  بكمية  البابايا،  واستمرت   .2020 عام  في 
فقط  هامشي  دور  تأدية  في  طن،   353 000 تتجاوز 
أمام  الرئيسية  العقبة  تزال  الدولية. وال  في األسواق 
التوسع الكبير في التجارة العالمية بالبابايا خارج وجهتها 
في  تكمن  المتحدة  الواليات  في  المتمثلة  الرئيسية 
قابلية هذه الفاكهة للتلف وتأثرها خالل عملية النقل، 
أقل  والجنوبية  الوسطى  أمريكا  منتوج  يجعل  مما 
ذلك  في  بما  بعيدة،  وجهات  إلى  لإلمدادات  مالءمة 

االتحاد األوروبي. 

الشكل 2: الفواكه االستوائية الرئيسية - حصة كميات وحجم الصادرات لعام 2020 حسب النوع
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األسعار

ظّل متوسط قيم وحدة التصدير العالمية2  لجميع الفواكه 
العرض  األربع يعكس بشكل وثيق ظروف  االستوائية 
بوضوح من  ذلك  ويتجلى  منها.  بكل  الخاصة  والطلب 
بنسبة األفوكادو  الوحدة من  قيم  ارتاع متوسط  خالل 
وأبريل/نيسان  الثاني  يناير/كانون  بين  المائة  في   46
في  اإلمدادات  في  المؤقت  النقص  بسبب   2020
المكسيك الذي ُيعّد المصّدر الرئيسي، حيث بلغ ذروته 
عند 400 3 دوالًرا أمريكًيا للطن الواحد في أبريل/نيسان 
اإلمدادات.  ارتفاع  نتيجة  ذلك  بعد  تراجع  ولكنه   ،2020
وحدة  قيم  متوسط  كان  بأكملها،  السنة  مدار  وعلى 
األفوكادو أقل بنسبة 5.7 في المائة من متوسط القيم 
الواحد  للطن  أمريكًيا  دوالًرا   2  397 وبلغ   2019 لعام 
المتوسط  واصل  ذاته،  الوقت  2020. وفي  عام  في 
العالمي لقيم وحدة التصدير للمانغو في تتبع التغيرات 
السنة،  مدار  على  كبير  حد  إلى  المعتادة  الموسمية 

2 يجري حسابه على أنه المتوسط المرجح لقيم وحدة التصدير للشحنات العالمية للسلع المعنية. وتعتبر القيم اإلشارية لوحدة التصدير 

مجرد توضيح لسلوك األسواق وهي ال تمّثل األسعار الفعلية التي يجري تحديدها في أسواق البيع الفوري أو األسواق اآلجلة.

ولكنه زاد في المتوسط بنسبة 2 في المائة في عام 
ال  القوي،  الطلب  نتيجة  السابق  بالعام  مقارنة   2020
الخصوص  وجه  وعلى  المتحدة،  الواليات  في  سيما 
قيم  متوسط  وارتفع  العام.  من  الثاني  النصف  خالل 
بنسبة  وذلك  بشكل طفيف،  لألناناس  التصدير  وحدة 
2 في المائة في المتوسط مقارنة بعام 2019، حيث 
أدت االختالالت المرتبطة بجائحة كوفيد-19 التي أثرت 
أكبر  وهما  والفلبين،  كوستاريكا  من  اإلمدادات  على 
الطلب  تراجع  إلى موازنة  مصّدرَين عالمَيين لألناناس، 
واالتحاد  المتحدة  الواليات  قبل  من  الواردات  على 
األوروبي والصين. وأظهر متوسط قيم وحدة التصدير 
الطلب  وضع  نتيجة  االرتفاع  إلى  طفيًفا  مياًل  للبابايا 
المستورد  ُتعّد  التي  المتحدة  الواليات  في  اإليجابي 

الرئيسي للبابايا.
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الشكل 3: الفواكه االستوائية الرئيسية  المتوسط العالمي لقيم وحدة التصدير من يناير/كانون الثاني 2017 إلى ديسمبر/كانون األول 2020
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موجزات السلع
المانغو والمانجوستين والجوافة3 

والجوافة  المانغو  من  العالمية  الصادرات  ارتفعت 
عام  في  طن  مليون   2.2 حوالي  إلى  والمانجوستين 
حوالي أو  المائة  في   2.9 قدرها  بزيادة  أي   ،2020
000 60 طن، مقارنة بعام 2019. ويضع ذلك صادرات 
هذه المجموعة السلعية في المرتبة الثانية األسرع نمًوا 
في عام 2020 بين الفواكه االستوائية الرئيسية خلف 
الذي  التوسع  الرئيسي في  الدافع  األفوكادو. وتمّثل 
بلغ نسبة 15.7 في المائة في صادرات الموردين في 
أمريكا الجنوبية، والتي بلغت حوالي 000 550 طن في 
النوع،  الصادرات حسب  2020. ومن حيث كميات  عام 
ظّل المانغو يمثل حوالي 90 في المائة من الشحنات 
البرازيل  في  المواتية  اإلنتاج  ظروف  وأّدت  العالمية. 
الصادرات  نمو  يّسر  مما  اإلمدادات،  زيادة  إلى  وبيرو 
بنسبة 12.7 في المائة و19.2 في المائة على التوالي 
األثناء، سجلت  4(. وفي هذه  )الشكل  البلدين  لهذين 
الرئيسي  الموّرد  وهو  المكسيك،  من  الصادرات 
13.3 في  نمًوا بنسبة  العالم،  للمانغو على مستوى 
المائة في عام 2020، لتصل إلى 000 465 طن - أي 
ما يعادل 21 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة 
عالمًيا. وقام جميع الموردين الثالثة – أي البرازيل وبيرو 
والمكسيك - بتصدير كميات أعلى بأسعار مخّفضة إلى 
الواليات المتحدة التي أفادت عن زيادة سنوية بنسبة 
11.2 في المائة في الواردات في عام 2020. وفي 
المانغو  صادرات  من  المائة  في   90 تتجه  المتوسط، 
ما  شحن  ويجري  المتحدة،  الواليات  إلى  المكسيكية 
تتجه  ذاته،  الوقت  الغالب. وفي  كندا في  إلى  تبقى 
الشحنات القادمة من البرازيل وبيرو في المقام األول 
إلى أسواق االتحاد األوروبي، ويصل حوالي 20 إلى 
30 في المائة فقط من صادرات البلدين إلى الواليات 
المتحدة. وفي االتحاد األوروبي، تستفيد البرازيل من 
قدرتها على إنتاج المانغو بشكل دائم، بما في ذلك عدد 
من األصناف مثل Tommy Atkins وKeitt وKent التي 
تلقى إقبااًل في أسواق االستيراد األوروبية الرئيسية. 
كمية  بإجمالي  وبيرو على حد سواء  البرازيل  وانفردت 
 240  000 حوالي  والبالغة  عنها  أفيد  التي  الصادرات 
الصادرات  المائة من  11 في  طن لكل منهما بحوالي 
في  والجوافة  والمانجوستين  المانغو  من  العالمية 
الصادرات  انخفضت  ذلك،  غضون  وفي   .2020 عام 
االختالالت  نتيجة  المائة  في   18.4 بنسبة  تايلند  من 

3 ال تتطلب المخططات الدولية لتصنيف السلع لإلنتاج والتجارة من الدول اإلبالغ عن الفواكه بصورة منفصلة ضمن هذه المجموعة، 

وبالتالي تظل البيانات الرسمية متفرقة. وتشير التقديرات إلى أن المانغو يمّثل، في المتوسط، حوالي 75 في المائة من إجمالي كمية 
اإلنتاج، أما الجوافة فتمثل نسبة 15 في المائة في حين تمثل المانجوستين النسبة المتبقية البالغة 10 في المائة.

التي لحقت بسلسلة اإلمدادات نتيجة جائحة كوفيد-19 
تعتبر  التي  الصين  إلى  الشحنات  على  أّثرت  والتي 
تايلند.  في  المنتج  للمانجوستين  الرئيسي  المتلقي 
700 1 دوالًرا  البالغ  التصدير  ومع متوسط قيم وحدة 
أمريكًيا للطن الواحد للشحنات المرسلة من تايلند إلى 
الصين في عام 2020 – أي بزيادة تعادل 30 في المائة 
ُتعّد المانجوستين الفاكهة   -  2019 تقريًبا مقارنة بعام 
األغلى ثمًنا ضمن هذه المجموعة السلعية التي يتم 
الكبير في  التراجع  العالم. وأدى  تداولها على مستوى 
والتي  الصين،  إلى  تايلند  من  المانجوستين  شحنات 
الطلب  نتيجة   2019 عام  في  سريًعا  نمًوا  سجلت 
الصيني الواسع على الواردات، إلى إعاقة المزيد من 
التوسع التجاري لهذه الفاكهة في عام 2020. وكما كان 
الحال سابًقا، بقي حضور الجوافة في أسواق االستيراد 

محدوًدا، ال سيما نتيجة تدني مالءمتها للنقل.

وتشير البيانات المتاحة إلى أّن إجمالي كمية الواردات 
العالمية من المانغو والمانجوستين والجوافة الطازجة 
بزيادة  وذلك   ،2020 عام  )2( طن في  مليوني  يعادل 
قدرها 6.5 في المائة مقارنة بعام 2019. ويعزى هذا 
التوسع في المقام األول إلى زيادة واردات الواليات 
للمانغو  عالمي  مستورد  أكبر  ُتعّد  التي  المتحدة 
في   11.2 بلغ  نمو  وبعد  والجوافة.  والمانجوستين 
الواليات  واردات  وصلت   ،2019 بعام  مقارنة  المائة 
المتحدة إلى 000 545 طن في عام 2020، أي ما يعادل 
ورغم  العالمية.  الواردات  إجمالي  من  المائة  في   27
الصعوبات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 التي واجهتها 
ارتفاع  عن  الصناعة  مصادر  أبلغت  المتحدة،  الواليات 
األنواع  سيما  وال  المانغو،  على  المستهلكين  طلب 
العالي  التغذوي  الوعي  مع  يتماشى  بما  العضوية، 
عموًما بالفوائد الصحية المفترضة لهذه الفاكهة. وظلت 
عالمي  مستورد  أكبر  ثاني  وهي  الصين،  مشتريات 
للمانغو والمانجوستين والجوافة، مستقرة نسبًيا عند 
أقل من 000 380 طن بشكل طفيف في عام 2020 
)تشّكل المانجوستين حوالي 78 في المائة منها(، أي 
ما يعادل 19 في المائة من الواردات العالمية. ونظًرا 
عانت  التي  اإلمدادات  سلسلة  في  االختالالت  إلى 
منها صادرات المانجوستين من تايلند التي ُتعّد المورد 
الرئيسي لهذه الفاكهة إلى األسواق العالمية، سجلت 
 19 بنسبة  انخفاًضا  المانجوستين  من  الصين  واردات 
في المائة في عام 2020، لتصل إلى 000 294 طن. 
المانغو  وارداتها من  الصين  زادت  ذاته،  الوقت  وفي 
ميناء  من  البحري  طريقها  ظل  التي  نام  فييت  من 
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اإلغالق  بعمليات  كبير  حد  إلى  متأثر  غير  منه  هوشي 
زادت  بجائحة كوفيد-19. وبذلك  المرتبطة  واالختالالت 
بنحو خمسة أضعاف في  المانغو  واردات الصين من 
عام 2020 لتصل إلى 000 84 طن، وكانت فييت نام 
المائة منها. وفي هذه األثناء،  80 في  منشأ حوالي 
كانت واردات االتحاد األوروبي مقيدة بشكل كبير بسبب 
بجائحة  المرتبطة  اإلمدادات  شهدتها  التي  االختالالت 
المائة  10.6 في  انخفاًضا بنسبة  كوفيد-19، وسّجلت 
البرازيل  اإلمدادات من  ارتفاع  رغم   2019 بعام  مقارنة 
ألسواق  الرئيسَيين  المورَدين  يعتبران  اللذين  وبيرو 
الحصة  تراجعت  النحو،  هذا  وعلى  األوروبي.  االتحاد 
الكمية لالتحاد األوروبي من الواردات العالمية إلى 18 
 22 2020 بعد أن كانت قد بلغت  في المائة في عام 

في المائة في عام 2019.

بالجملة  البيع  ألسعار  اإلشاري  المتوسط  واستمر 
باستثناء   ،)5 )الشكل  المتحدة  الواليات  في  للمانغو 
المانجوستين والجوافة، في إبراز التقلبات الموسمية 
ذلك  كان  وإن   ،2020 عام  خالل  والطلب  العرض  في 
السابقة.  السنوات  مع  بالمقارنة  أقل  تباين  بتواتر 
ووصلت األسعار إلى ذروة بلغت 2.4 دوالرات أمريكية 
للكيلوغرام الواحد في أكتوبر/تشرين األول 2020، وجاء 
أظهرت  ولكنها  اإلمدادات،  النخفاض  استجابًة  ذلك 
اتجاًها هبوطًيا واضًحا في عام 2020 عموًما نتيجة حالة 
طرأ  التحديد،  وجه  وعلى  عام.  بشكل  الوفيرة  العرض 
ونوفمبر/تشرين  فبراير/شباط  في  بارزان  انخفاضان 
الثاني 2020 حين كانت اإلمدادات من بيرو واإلكوادور، 
على التوالي، كبيرة بشكل خاص. وبالنسبة إلى السنة 
ككل، كان المتوسط السنوي ألسعار البيع بالجملة في 
الواليات المتحدة األمريكية أدنى بنسبة 13 في المائة 

للكيلوغرام الواحد مقارنة بمستوى عام 2019.

الشكل 4: المانغو والمانجوستين والجوافة كميات التصدير من المصّدرين الرئيسيين من عام 2016 إلى عام 2020
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الشكل 5: المانغو ت المانغو الواليات المتحدة األمريكية المتوسط اإلشاري ألسعار البيع بالجملة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى 
ديسمبر/كانون األول 2020
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األناناس

تأثرت بشدة  العالمية من األناناس  يبدو أن الصادرات 
باآلثار السلبية لجائحة كوفيد-19 في عام 2020. وتشير 
البيانات المتاحة إلى أن إجمالي كمية الصادرات قد بلغ 
3.1 مليون طن في عام 2020، ما يمثل ذلك انخفاًضا 
بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بعام 2019. وشهد بلدا 
العالم،  مستوى  على  لألناناس  الرئيسيان  التصدير 
وهما كوستاريكا والفلبين، انخفاًضا حاًدا في الشحنات 
)الشكل  التوالي  على  المائة  في  و-5.8   7.7- بنسبة 
هذين  من  الصادرات  أن  القطاع  مصادر  وأفادت   .)6
البلدين على حد سواء ُأعيقت نتيجة تراجع توافر العمالة 
حاويات  في  العالمي  والنقص  العام  اإلغالق  بسبب 
التبريد المزودة بثالجات. وواجهت صادرات كوستاريكا، 
أيًضا  طن،   )2( مليوني  حوالي  إلى  انخفضت  التي 
طلًبا أقل من االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة حيث 
و16   25 بحوالي   2020 عام  في  المشتريات  تراجعت 
في المائة من األناناس من كوستاريكا، على التوالي. 
وتتجه صادرات األناناس من كوستاريكا بشكل حصري 
المتحدة واالتحاد األوروبي، حيث  الواليات  تقريًبا إلى 
الواليات  إلى  الشحنات  المائة من  51 في  إرسال  تم 
إلى  المائة  في   37 وحوالي   2020 عام  في  المتحدة 
االتحاد األوروبي. ووفًقا لمصادر القطاع، أدى الوضع 
الصعب للطلب في كل من الواليات المتحدة واالتحاد 
قطاع  على  كبيرة  ضغوط  ممارسة  إلى  األوروبي 
األناناس في كوستاريكا، ال سيما على المزارعين من 
الستيعاب  كافحوا  الذين  الصغيرة  الحيازات  أصحاب 
الوقت ذاته،  الطلبات. وفي  إلغاء  الناتجة عن  الخسائر 
تقلصت الصادرات التي أفيد عنها من الفلبين بنسبة 
5.8 في المائة في عام 2020 لتصل إلى 000 595 طن. 
الصين  الطلب من  كبيًرا في  انخفاًضا  البالد  وشهدت 
لألناناس  رئيسيان  مستوردان  وهما  الجنوبية،  وكوريا 
المستوردان  البلدان  هذان  وقام  الفلبين.  تنتجه  الذي 
بفرض إغالق عام صارم في وقت مبكر من العام، مما 
أعاق طرق االستيراد الخاصة بهما حيث عملت الموانئ 
والمستودعات بقدرة منخفضة إلى حد كبير. وعلى مدار 
السنة، بلغت شحنات األناناس من الفلبين إلى الصين 
6 في  يعادل  بانخفاض  000 200 طن، وذلك  حوالي 
المائة مقارنة بعام 2019، في حين تراجعت الصادرات 
إلى حوالي المائة  10 في  بنسبة  الجنوبية  كوريا  إلى 
الشحنات  تقلصت  ذلك،  غضون  وفي  طن.   75  000
لألناناس  آخر  رئيسًيا  مستورًدا  ُتعّد  التي  اليابان  إلى 

الذي تنتجه الفلبين بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى
إلى  الصادرات  تراجعت  وبالمثل،  طن.   210  000

الوجهات الناشئة في الشرق األدنى، ال سيما اإلمارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية 
إيران اإلسالمية، بنسبة تتراوح بين 11 و13 في المائة 

في عام 2020.

على  كوفيد-19  جائحة  خلفته  سلبي  أثر  عن  وأفيد 
األفريقية  البلدان  من  العديد  من  القادمة  الشحنات 
الكاريبي  والبحر  أفريقيا  دول  مجموعة  في  المصّدرة 
االتحاد  أسواق  بإمداد  تقوم  التي  الهادئ  والمحيط 
األوروبي بشكل أساسي. ووفًقا للبيانات والمعلومات 
وهي  ديفوار،  كوت  من  الصادرات  تراجعت  المتاحة، 
األسواق  إلى  أفريقيا  من  لألناناس  الرئيسي  الموّرد 
 2020 عام  في  المائة  في   18.7 بنسبة  العالمية، 
000 26 طن. وبالمثل، تقلصت الشحنات  لتصل إلى 
من غانا التي كانت ثاني أكبر مصّدر من أفريقيا سابًقا 
إلى  ووصلت   ،2020 عام  في  المائة  في   57 بنسبة 
المصّدران على حد سواء  200 8 طن. وعانى  حوالي 
على  فرنسا  في  الواردات  على  الطلب  انخفاض  من 
المتفق  الطلبات  إلغاء  إلى  أدى  مما  الخصوص،  وجه 
الصادرات  كافحت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  عليها سابًقا. 
المنخفضة  األناناس  أسعار  مع  للتنافس  غانا  من 
متوسط  تجاوز  حيث  أخرى،  مصادر  من  المتوفر  جًدا 
فرنسا إلى  غانا  من  للشحنات  االستيراد  وحدة  قيمة 
100 1 دوالًرا أمريكًيا للطن في عام 2020. وبالمقارنة، 
متوسط  من  المائة  في   55 بنحو  أعلى  ذلك  كان 
من  فرنسا  بمشتريات  الخاص  االستيراد  وحدة  قيمة 
من  الشحنات  نمت  نفسه،  الوقت  وفي  كوستاريكا. 
في   114 بنسبة  لألناناس،  ناشئ  موّرد  وهي  كينيا، 
المائة في عام 2020، لتصل إلى حوالي 400 22 طن، 
رئيسي  كمصّدر  الثانية  المرتبة  في  البالد  يضع  مما 
لألناناس من أفريقيا. وكان حوالي 70 في المائة من 
العربي،  الخليج  دول  إلى  موجًها  كينيا  من  اإلمدادات 
العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  المملكة  تحديًدا 
استيراد  على  الطلب  يتزايد  حيث  والكويت،  المتحدة 

الفواكه االستوائية الطازجة.

وفي خضّم هذه الصعوبات، تراجعت الواردات العالمية 
 ،2020 عام  في  طن  ماليين   2.8 إلى  األناناس  من 
المائة  في   8.9 بنسبة  تقريبًيا  انكماًشا  ذلك  ويمّثل 
مقارنة بعام 2019. وأفادت مصادر القطاع بأن عمليات 
الضيافة  لقطاع  واسع  نطاق  على  المطبقة  اإلغالق 
المتحدة  الواليات  وهما  الرئيسَيين،  المستورَدين  في 
النمطي  التوزيع  أعاقت هيكل  األوروبي، قد  واالتحاد 
على  الطلب  في  ملحوظ  تراجع  إلى  وأدت  لألناناس 
الواردات. وفي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، 
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تمّثل مبيعات خدمات األغذية لألناناس حوالي 60 في 
المائة من إجمالي المبيعات.4 وفي ظّل هذه األجواء، 
في   3.4 بنسبة  المتحدة  الواليات  واردات  انخفضت 
2020 لتصل إلى حوالي مليون طن،  المائة في عام 
أي ما يعادل 37 في المائة من إجمالي كميات الواردات 
)بلدان  األوروبي  االتحاد  واردات  وانخفضت  العالمية. 
التجارة  باستثناء  بلًدا،   27 وعددها  األوروبي  االتحاد 
في  المائة  في   11.7 بنسبة  األوروبي(  االتحاد  داخل 
عام 2020 لتصل إلى حوالي 000 750 ألف طن - وهو 
أدنى مستوى لها منذ عام 2016. وبالمثل، انخفضت 
عالمي  مستورد  أكبر  ثالث  وهي  الصين،  واردات 
 2020 عام  في  المائة  في   16.4 بنسبة  لألناناس، 
األكبر  الجزء  000 210 طن، ويعود  إلى حوالي  لتصل 

من االنخفاض إلى تراجع المشتريات من الفلبين.

4 وفًقا لتقديرات منظمة األناناس الدولية.

بالجملة  البيع  ألسعار  اإلشاري  المتوسط  ويعكس 
لألناناس في الواليات المتحدة )الشكل 7( تراجع الطلب 
اتجاًها هبوطًيا عاًما على مدار السنة،  عن كثب، واتبع 
في  أمريكًيا/كيلوغراًما  دوالًرا   1.59 من  انخفض  حيث 
أمريكًيا/كيلوغراًما  دوالًرا   0.92 إلى  الثاني  يناير/كانون 
بشكل  وانخفض   .2020 األول  ديسمبر/كانون  في 
لألناناس  بالجملة  البيع  لسعر  السنوي  المتوسط  عام 
مع  بالمقارنة   2020 عام  في  المائة  في   4 بنسبة 
الهبوطي  الضغط  من  زاد  الذي  األمر  السابق،  العام 
الفاكهة  عادة  وُتباع  حادة.  بمنافسة  يتسم  على سوق 
سيما  ال  بالتجزئة،  البيع  مواقع  في  منخفضة  بأسعار 
في أسواق االستيراد الرئيسية، مثل الواليات المتحدة 
والمملكة المتحدة وألمانيا، مما يمارس ضغًطا هبوطًيا 

على الهوامش المتاحة للمنِتج.

الشكل 6: األناناس كميات التصدير من المصّدرين الرئيسيين من عام 2016 إلى عام 2020
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الشكل 7: األناناس الواليات المتحدة األمريكية المتوسط اإلشاري ألسعار البيع بالجملة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى ديسمبر/
كانون األول 2020
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األفوكادو
العالمية  الصادرات  نمو  إلى  المتاحة  البيانات  تشير 
 2020 عام  المائة في  8.2 في  بنسبة  األفوكادو  من 
نتيجة  وذلك  طن،  ماليين   2.3 حوالي  إلى  لتصل 
وفي  الرئيسية.  المنتجة  البلدان  من  الكبية  اإلمدادات 
الواسع  العالمي  الطلب  شّكل  الماضية،  السنوات 
محرَكين  عامَلين  لألفوكادو  المربحة  التصدير  وأسعار 
توسيع  في  كبيرة  استثمارات  تقديم  حفز  مما  للنمو، 
المساحات في مناطق اإلنتاج الرئيسية والناشئة على 
إلى  المكسيك  من  الواردة  البيانات  وتشير  سواء.  حد 
زيادة بنسبة 4 في المائة في إنتاج األفوكادو في عام 
2020، وذلك نتيجة ارتفاع مماثل تقريًبا في المساحة، 
الصادرات  في  زيادة  تسجيل  من  المكسيك  مّكن  مما 
إلى  لتصل   2020 عام  في  المائة  في   6.2 بنسبة 
نتيجة  وارتفعت   .)8 )الشكل  طن  ماليين   1.4 حوالي 
لذلك حصة التجارة بإنتاج األفوكادو في المكسيك إلى 
في  المائة  في  و56   55 من  وذلك  المائة،  في   57
المكسيك،  عادة  وتمّثل  التوالي.  على  و2019   2018
وهي الموطن األصلي لألفوكادو، حوالي 60 إلى 65 
التجارة  في  الصادرات  كميات  إجمالي  من  المائة  في 
في  الفاكهة  إنتاج  على  قدرتها  نتيجة  وذلك  العالمية، 
العالي   Hass صنف  على  وتركيزها  الفصول  جميع 
الجودة، والذي يعتبر الطلب عليه في األسواق العالمية 
البالد من  أعلى مقارنة باألصناف األخرى. وُيعّد قرب 
الواليات المتحدة عاماًل حاسًما آخر ألنه يوفر للمكسيك 
ميزة تنافسية فريدة في أسواق أمريكا الشمالية، األمر 
الذي يجعلها المورد الرئيسي لألفوكادو إلى الواليات 
في  جرى  أنه  إلى  المتاحة  البيانات  وتشير  المتحدة. 
صادرات  من  المائة  في   77 حوالي  توريد   2020 عام 
األفوكادو المكسيكية إلى الواليات المتحدة، وحوالي 7 
و5 في المائة إلى كندا واليابان، على التوالي، وحوالي 
5 في المائة إلى االتحاد األوروبي. وفي ظل تعّطل 
عمليات  أعاقت  حيث  المتحدة،  الواليات  من  الطلب 
اإلغالق العام مبيعات قطاع الضيافة، سّجل المتوسط 
التصدير لشحنات األفوكادو من  اإلشاري لقيمة وحدة 
المكسيك انخفاًضا بنسبة 12.8 في المائة مقارنة بعام 
2019، ووصل إلى متوسط يبلغ 178 2 دوالًرا أمريكًيا 

للطن الواحد في عام 2020.

وأدت أحوال الطقس المالئمة واالستثمارات السابقة 
الناجحة في توسيع اإلنتاج إلى ارتفاع كبير في اإلمدادات 
بلدان  ثالثة  وهي   – وكينيا  وكولومبيا  بيرو  من  أيًضا 
الموّردة  البلدان  وتمّكنت  لألفوكادو.  مصّدرة  ناشئة 
الثالثة جميعها من تحقيق نمو برقمين في الصادرات 
في عام 2020، وشّكلت مًعا حوالي 25 في المائة من 

5 ملحوظة: يشمل المتوسط اإلشاري لقيمة وحدة التصدير في العالم كميات إعادة التصدير وقيمه.

إجمالي الصادرات العالمية. وباعتبارها ثاني أكبر موّرد 
وحدها  لبيرو  الكمية  الحصة  بلغت  لألفوكادو،  عالمي 
18 في المائة من الصادرات العالمية في عام 2020، 
السابق.  العام  المائة في  15 في  بنحو  وذلك مقارنة 
الشحنات من  زيادة ملحوظة في  ذلك حصول  ويظهر 
بيرو بنسبة 32 في المائة في عام 2020، لتصل إلى 
حوالي 000 410 طن، حيث جرى توجيه حوالي 52 في 
المائة منها إلى أسواق االتحاد األوروبي. وبالتزامن مع 
القوي في  العرض  أدى وضع  العالمي،  الطلب  تراجع 
بيرو إلى انخفاض بنسبة 23 في المائة في المتوسط 
البالد  من  لألفوكادو  التصدير  وحدة  لقيمة  اإلشاري 
في عام 2020 ليصل إلى متوسط قدره 800 1 دوالر 
أمريكي للطن الواحد. وشّكل ذلك عاماًل تمكينًيا لزيادة 
األوروبي،  االتحاد  إلى  بيرو  من  األفوكادو  شحنات 
تقريًبا في  المائة  35 في  بنسبة  نمًوا  والتي سجلت 
عام 2020. وفي الوقت ذاته، تقلصت اإلمدادات من 
في  المائة  في   7 بنسبة  المتحدة  الواليات  إلى  بيرو 
الواليات  وكانت  طن.   79  000 إلى  لتصل   2020 عام 
المتحدة قد استوردت في السابق حوالي 27 في المائة 
النسبة  هذه  ولكّن  بيرو،  في  األفوكادو  إمدادات  من 
انخفضت إلى 19 في المائة في عام 2020. وارتفعت 
الصادرات من كولومبيا بنسبة 73 في المائة في عام 
2020 لتصل إلى ما يقرب من  000 77 طن، مع توجيه 
86 في المائة منها إلى أسواق االتحاد األوروبي. وبلغ 
المتوسط اإلشاري لقيمة وحدة التصدير من كولومبيا 
ويمّثل   ،2020 عام  أمريكي في  دوالر   1  900 حوالي 
 2019 بعام  المائة مقارنة  5 في  انكماًشا بنسبة  ذلك 
بالمتوسط  مقارنة  معقول  بشكل  منخفض  ومستوى 
اإلشاري لقيمة وحدة التصدير في العالم البالغ 400 2 
األداء  بقوة  دعم  مما   5،2020 عام  أمريكي في  دوالر 
كينيا  صادرات  ونمت  كولومبيا.  لصادرات  اإليجابي 
التي تشّكل جهة موّردة ناشئة أخرى لألسواق العالمية 
 24.8 بنسبة  أفريقيا،  من  لألفوكادو  رئيسًيا  ومصّدًرا 
عام  في  79 طن   000 حوالي  إلى  لتصل  المائة  في 
إلى  كينيا  أكثر من نصف صادرات  توريد  2020. وجرى 
أسواق االتحاد األوروبي في عام 2020، حيث تمّكنت 
البالد من المنافسة بشكل جيد بفضل متوسط قيمة 
حوالي بلغ  والذي  للغاية،  المنخفض  التصدير  وحدة 
انكماشه  بعد   2020 عام  في  أمريكًيا  دوالًرا   1  455

بنسبة 9 في المائة مقارنة بعام 2019.

ويشمل المصدّرون الرئيسيون اآلخرون لألفوكادو على 
مستوى العالم إسرائيل وجنوب أفريقيا وشيلي التي 
وتستفيد  األول  المقام  في  األوروبي  االتحاد  تزود 
المكسيكي  لألفوكادو  نسبًيا  المنخفض  االنتشار  من 
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في األسواق األوروبية. ومع ذلك، شهدت الصادرات 
جائحة  تأثيرات  نتيجة  2020 قيوًدا  عام  من شيلي في 
الجفاف  ظروف  نتيجة  حاسم،  وبشكل  كوفيد-19، 
الشديد التي شهدتها المنطقة الوسطى في شيلي. 
وانخفضت الصادرات من البالد التي كانت سابًقا ثالث 
أكبر موّرد لألفوكادو إلى األسواق العالمية بنسبة 33 
في المائة في عام 2020 لتصل إلى حوالي 000 97 
إسرائيل  في  والصادرات  اإلنتاج  ُأعيق  وبالمثل،  طن. 
بسبب موجة الحر الممتدة وندرة المياه، مما أدى إلى 
اإلفادة عن تراجع في كمية وجودة محاصيل األفوكادو 
المتاحة  البيانات  وتشير   .2020 عام  في  البالد  في 
 49 بنسبة  انخفضت  إسرائيل  من  الصادرات  أن  إلى 
في المائة في عام 2020 لتصل إلى حوالي 000 18 
انكماًشا  أفريقيا  جنوب  من  الصادرات  وشهدت  طن. 
إلى  لتصل   2020 عام  في  المائة  في   1.4 بنسبة 
نتيجة  جاء  ذلك  أن  إلى  التقارير  وتشير  طن،   47  300
االختالالت المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في ميناء كيب 
تاون والصعوبات التي تعترض الوصول إلى الحاويات 

المبّردة.

اتساع  إلى  المتاحة  والمعلومات  البيانات  وتشير 
في   6.9 بنسبة  األفوكادو  من  العالمية  الواردات 
2.3 ماليين  إلى حوالي  لتصل   2020 عام  المائة في 
وهما  الرئيسيتان،  االستيراد  سوقا  واستوعبت  طن. 
48 و25  حوالي  األوروبي،  واالتحاد  المتحدة  الواليات 
في المائة من الشحنات العالمية في عام 2020، على 
خارج  االستهالك  يمثل  السوقين،  كال  وفي  التوالي. 
األفوكادو،  استهالك  إجمالي  من  كبيرة  نسبة  المنزل 
مما جعل الطلب على هذه الفاكهة عرضة لتأثير تدابير 
اإلغالق العام المطبقة على نطاق واسع. وعلى سبيل 
مستهلكة  دولة  أكبر  وهي  فرنسا،  في  أفيد  المثال، 
ثلث  استهالك  عن  األوروبي،  االتحاد  في  لألفوكادو 
وتشير  المنزل.6  خارج  األفوكادو  إمدادات  إجمالي 
الواليات  في  أعلى  الحصة  هذه  أن  إلى  التقديرات 
الخدمات  مبيعات  انخفاض  ورغم  ذلك،  ومع  المتحدة. 
الغذائية، إال أن البيانات والمعلومات المتاحة تشير إلى 
االستيراد  سوقي  في  إيجابًيا  كان  األفوكادو  أداء  أن 
الرئيسَيين على حد سواء. وجرى دعم الطلب من خالل 
في  نسبًيا  منخفضة  بأسعار  للفاكهة  الواسع  التوفر 
ومن  األوروبي،  واالتحاد  المتحدة  الواليات  من  كل 
بقيمتها  المرتبطة  المفترضة  الصحية  فوائدها  خالل 
الصحية  للمخاوف  واستجابًة  للغاية.  العالية  الغذائية 

https://www.fruitrop.com/en/Articles-by-subject/Direct-from-the-markets/2020/The-impact-of-covid-19-measures-on- 6

fruit-and-vegetables-distribution-in-France

أظهروا  المستهلكين  أن  ُأفيد  الجائحة،  سببتها  التي 
بالمغذيات  الغنية  األغذية  على  اإلنفاق  إلى  أكبر  مياًل 
للبيانات  ووفًقا  المناعة.  جهاز  تقّوي  أنها  ُيعتقد  التي 
المتحدة  الواليات  واردات  نمت  المتاحة،  والمعلومات 
بنسبة 1 في المائة لتصل إلى ذروة قدرها 1.1 مليون 
2020، وإن كان ذلك مصحوًبا بانخفاض  طن في عام 
12.4 في المائة في المتوسط اإلشاري لقيم  بنسبة 
المكسيك  كانت  المتوسط،  وفي  االستيراد.  وحدة 
إلى  األفوكادو  واردات  من  المائة  في   90 منشأ 
الواردات  نمت  ذاته،  الوقت  وفي  المتحدة.  الواليات 
إلى االتحاد األوروبي )بلدان االتحاد األوروبي وعددها 
حوالي  إلى  لتصل  المائة  في   13.8 بنسبة  بلًدا(   27
أحد  وهي  هولندا،  واردات  وسجلت  طن.   592  000
المراكز التجارية الرئيسية ضمن االتحاد األوروبي، نمًوا 
في الواردات من بيرو وكولومبيا بنسبة 44 و75 في 
كان  األوروبي،  االتحاد  وضمن  التوالي.  على  المائة 
اتسعت  حيث  ألمانيا،  في  خاص  بشكل  قوًيا  النمو 
2020 لتصل  المائة في عام  29 في  الواردات بنسبة 
إلى حوالي 000 126 طن. ولوحظ نمو كبير أيًضا في 
البلدان المستهلكة لألفوكادو الناشئة حديًثا، وال سيما 
إيطاليا وبولندا اللتان سجلتا نمًوا في الواردات بنسبة 
18 و10 في المائة على التوالي في عام 2020، حيث 
وصلت المشتريات إلى حوالي 000 29 و000 25 طن 
على التوالي. واشترت البلدان الثالثة بشكل أساسي 

األفوكادو المعاد تصديره من هولندا.

بالجملة  البيع  ألسعار  اإلشاري  المتوسط  وتراوح 
عند   )9 )الشكل  المتحدة  الواليات  في  لألفوكادو 
 2020 عام  في  المائة  في   16 بنسبة  يقل  مستوى 
عند  ذروتها  األسعار  وبلغت  السابق.  بالعام  مقارنة 
مارس/ في  الواحد  للكيلوغرام  أمريكًيا  دوالًرا   4.91
المكسيك،  من  اإلمدادات  انخفضت  عندما   2020 آذار 
تبقى  ما  التراجع طوال  إلى  مياًل قوًيا  أظهرت  ولكنها 
عند  لها  مستوى  أدنى  إلى  وصلت  حيث  العام،  من 
ديسمبر/ في  الواحد  للكيلوغرام  أمريكًيا  دوالًرا   3.13
كانون األول 2020. وكان متوسط السعر السنوي البالغ 
من  بكثير  أقل  الواحد  للكيلوغرام  أمريكًيا  دوالًرا   3.97
عندما  السابقة  السنوات  في  المسجلة  المتوسطات 
عادة  تتراوح  الذروة  وكانت  أكبر،  األسعار  تقلبات  كانت 

بين 5 و9 دوالرات أمريكية للكيلوغرام الواحد.
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الشكل 8: األفوكادو كميات التصدير من المصّدرين الرئيسيين من عام 2016 إلى عام 2020
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الشكل 9: األفوكادو الواليات المتحدة األمريكية المتوسط اإلشاري ألسعار البيع بالجملة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى ديسمبر/
كانون األول 2020
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البابايا
تشير البيانات المتاحة إلى زيادة طفيفة في الصادرات 
عام  في  المائة  في   2.7 بنسبة  البابايا  من  العالمية 
2020 لتصل بذلك إلى حوالي 000 353 طن. ويكمن 
السبب الرئيسي وراء هذا النمو في التوسع المستمر 
في اإلنتاج في المكسيك الذي ُيعّد أكبر مصّدر عالمي 
للبابايا، حيث نما اإلنتاج بنسبة 3.2 في المائة في عام 
1.1 مليون طن، ويرجع ذلك بشكل  2020 ليصل إلى 
المائة.  في   2.4 بنسبة  الغالت  زيادة  إلى  أساسي 
وفي حين أن الجزء األكبر من إنتاج البابايا في المكسيك 
زادت  البالد  أن  إال  المحلي،  لالستهالك  مخصص 
صادراتها بنسبة 4.7 في المائة في عام 2020 لتصل 
إلى حوالي 000 170 طن )الشكل 10(، أي ما يعادل 48 
في المائة من الصادرات العالمية. وتتجه جميع صادرات 
البابايا من المكسيك تقريًبا إلى الواليات المتحدة التي 
ُتصنف كأكبر مستورد للبابايا على مستوى العالم، حيث 
بلغت حصتها من الواردات حوالي 55 في المائة في 

عام 2020.

الثانية  المرتبتين  شغل  والبرازيل  غواتيماال  وواصلت 
لألسواق  البابايا  موّردي  أكبر  صفوف  في  والثالثة 
العالمية، حيث بلغت صادرات البلدين حوالي 000 55 
و000 44  طن في عام 2020، على التوالي. وتّم توجيه 
حوالي 70 في المائة من كميات العرض من غواتيماال 
استمر  حيث   ،2020 عام  في  المتحدة  الواليات  إلى 
بسبب   Tainung البابايا من صنف  على  الجيد  اإلقبال 
تنوع استخداماتها واتساقها في الجودة وقدرتها على 
المتبقية من  النقل. وجرى توجيه الحصة  التحّمل خالل 
البابايا المنتجة في غواتيماال إلى السلفادور المجاورة 
المحلي متدنًيا.  اإلنتاج  األول، حيث بقي  المقام  في 
التدفقات  على  كبير  بشكل  الجائحة  أثرت  ذلك،  ومع 
أظهرت  حيث   ،2020 عام  في  البلدين  بين  التجارية 
إلى  غواتيماال  من  البابايا  بشحنات  الخاصة  البيانات 
وبهذا  المائة.  في   26 بنسبة  انخفاًضا  السلفادور 
الشكل، انخفض إجمالي صادرات البابايا من غواتيماال 
الوقت  وفي   .2020 عام  في  المائة  في   11 بنسبة 
ذاته، تقلصت الصادرات من البرازيل، وهو أحد منتجي 
البابايا الرئيسيين على مستوى العالم، بنسبة 1.2 في 
من  التصدير  إمدادات  وتتجه   .2020 عام  في  المائة 
حين  في  األوروبي،  االتحاد  إلى  الغالب  في  البرازيل 
المائة تقريًبا  4 في  وصلت حصة صغيرة فقط تعادل 
إلى الواليات المتحدة في عام 2020. وفي ظّل بلوغ 
قيمة وحدة االستيراد 342 1 دوالًرا أمريكًيا للطن الواحد، 
التنافس  على  قدرة  أقل  البرازيل  من  الشحنات  تعتبر 
المكسيك  من  بالعرض  مقارنة  المتحدة  الواليات  في 
حيث كان متوسط قيمة وحدة االستيراد فيها أقل بكثير 

وبلغ 583 دوالًرا أمريكًيا للطن الواحد في عام 2020. 
يلبي  البرازيل  البابايا في  إنتاج  األكبر من  الجزء  أن  غير 
احتياجات السوق المحلية حيث ال يزال الطلب على هذه 

الفاكهة مرتفًعا.

رابع  ُتعّد  التي  ماليزيا  من  الصادرات  ارتفاع  عن  وأفيد 
 18.2 بنسبة  العالمية  األسواق  إلى  للبابايا  موّرد  أكبر 
في المائة في عام 2020 لتصل إلى حوالي 500 22 
طن. وكان هذا األداء مدعوًما بصورة معتدلة من خالل 
المخصصة  األراضي  مساحة  في  الطفيف  التوسع 
اإلنتاج  كمية  زيادة  يّسر  مما  البالد،  في  البابايا  لزراعة 
ذلك،  ومع   .2020 عام  في  المائة  في   1.3 بنسبة 
ماليزيا  من  الصادرات  كميات  في  الكبير  النمو  ترافق 
مع انخفاض بنسبة 16 في المائة في متوسط قيمة 
وحدة التصدير في عام 2020. واتجهت حوالي 98 في 
المائة من شحنات البابايا من البالد في عام 2020 إلى 
سنغافورة، وهي ثاني أكبر مستورد عالمًيا، حيث ُتعّد 
االستوائية  الفواكه  بين  شعبية  األكثر  الفاكهة  البابايا 
األربع الرئيسية وتشغل موقًعا أعلى مقارنة بالمانغو 

واألناناس.

البابايا  من  عنها  أفيد  التي  العالمية  الواردات  وظلت 
إجمالية  بكمية  وذلك   ،2020 عام  في  نسبًيا  مستقرة 
المتاحة  البيانات  وتشير  طن.   323  000 حوالي  تبلغ 
في   1.1 بنسبة  المتحدة  الواليات  واردات  ارتفاع  إلى 
المائة في عام 2020 لتصل إلى 000 178 طن. وكما 
الطلب  كان  واألفوكادو،  المانغو  إلى  بالنسبة  لوحظ 
على البابايا في الواليات المتحدة مدعوًما بزيادة وعي 
استفادت  حيث  الصحية،  التغذية  بأهمية  المستهلكين 
وفي   .C للفيتامين  غني  كمصدر  صورتها  من  البابايا 
)بلدان  تراجعت واردات االتحاد األوروبي  غضون ذلك، 
االتحاد األوروبي وعددها 27 بلًدا( بنسبة 4 في المائة 
في عام 2020 لتصل إلى حوالي 000 35 طن، وذلك 
في  كوفيد-19  جائحة  عن  الناجمة  االختالالت  نتيجة 
بشكل  ضارة  أنها  ثبت  والتي  الدولي،  الجوي  النقل 
خاص بشحنات البابايا السريعة التلف لمسافات طويلة. 
ونظًرا إلى تأّثر أسعار البابايا في االتحاد األوروبي بشدة 
بتكاليف الشحن الجوي، فقد أدى االنخفاض الكبير في 
ارتفاع  إلى  الجنوبية  أمريكا  من  الجوية  الرحالت  عدد 
قيم الوحدات في عام 2020. وعلى سبيل المثال، زاد 
المتوسط اإلشاري لقيمة وحدة االستيراد في هولندا 
االتحاد  ضمن  الرئيسيان  المستوردان  وهما  وألمانيا، 
8 و7 في المائة على التوالي في  األوروبي، بنسبة 
المرتبة  يشغل  األوروبي  االتحاد  أن  ومع   .2020 عام 
المستهلك  وعي  أن  إال  العالم،  مستوى  على  الثانية 
بهذه الفاكهة ال يزال منخفًضا، مما شّكل عائًقا إضافًيا 
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أمام نمو الواردات في عام 2020. وبالتالي فإن تعزيز 
سيكون  التغذوية  وبفوائدها  الفاكهة  بهذه  الوعي 
النمو في  الواردات وزيادة  أساسًيا لدعم الطلب على 

تجارة البابايا، ال سيما في االتحاد األوروبي.

وواصل المتوسط اإلشاري ألسعار البيع بالجملة للبابايا 
اتجاه  اتباع  في   )11 )الشكل  المتحدة  الواليات  في 

 7.94 بلغ  بمتوسط  وذلك   ،2020 عام  في  تصاعدي 
أو  السنة،  مدار  على  الواحد  للكيلوغرام  أمريكًيا  دوالًرا 
أعلى بنسبة 4 في المائة مما كان عليه في عام 2019. 
وأظهرت األسعار مياًل قوًيا إلى االرتفاع، ال سيما في 
نهاية العام عندما كانت المنافسة من الفواكه المحلية 

الموسمية أقّل حّدة.

الشكل 10: البابايا كميات التصدير من المصّدرين الرئيسيين من عام 2013 إلى عام 2020
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الشكل 11: البابايا الواليات المتحدة األمريكية المتوسط اإلشاري ألسعار البيع بالجملةيناير/كانون الثاني 2016 إلى ديسمبر/
كانون األول 2020
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منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
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