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 پایش تحوالت تجارت جهانی
گزارش بیست و ششم()   

      

 

 خوانید: این شماره میدر 

 

 یبه سمت تجارت آزاد با کشورها یالملل نی: حرکت از تجارت آزاد بنیآثار شگرف بحران اکرا.1

 ارزش مشترک یدارا

با اعتبار  ریآنکارا به ازم ریراه آهن سریع الس  یمال نیکشورها: تأم یبرا ییکربن زدا یفرصت ها.2

 ایتانیبر یصادرات

 قیو افغانستان از طر یمرکز یایهند به آس یدسترس منطقه: یتیترانز یدورهایتحول در کر.3

 پاکستان

 با پاکستان نیچ یشرط تداوم همکار شیپ یدالر اردیلیم 1.2 یبده هیتسو.4
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 آمدرد

المللی این کشور به کمترین سو ارتباطات بینالملل موقعیتی دوگانه دارد. از یکسیاسی بین ایران در اقتصاد

صورت مضاعف از تحوالت در محیط روانی و های اخیر رسیده است. از دیگر سو کشور بهمیزان در دهه

، "هانیپایش تحوالت تجارت ج"های شود. سلسله گزارشالملل متأثر میعملیاتی اقتصاد سیاسی بین

 دهد. در این قالب رویدادهار میبحث و بررسی قرا رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را مورد

بحث و بررسی قرار  از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد

ای محیط ژئواکونومیک نی و منطقهگیرند. در این گزارش، گلچینی از تحوالت اخیر در دوالیه جهامی

 اند.ایران موردبحث و بررسی قرار گرفته

 تحوالت جهانی

 تحریم های جدید علیه روسیه 

 

نفر از اعضای دومای روسیه و مدیرعامل  328ه، ایاالت متحده طیف گسترده ای از شرکت های نظامی روسی -

Seberbank دومین بانک بزرگ روسیه را تحریم کرد 

وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد خرید طالی روسیه  از سوی شرکت ها می تواند به تحریم آنها منجر  -

 شود. آمریکا می کوشد مانع از داد و ستد ذخایر طالی بانک مرکزی روسیه در بازارهای بین المللی شود. 

ند که ه اهدف قرار گرفت هیروس یبزرگ دولت یموعه ای از شرکت هامج اروپا هیاتحاد دیجد یمیدر بسته تحر -

در  یگذار هیسرما هامیتحر نیالب اقدر  .نام برده است هیروس یصنعت -یعنوان مجتمع نظاماز آنها به هیاتحاد

 یگردش مال .ممنوع شده است تگازپروم نفت و ترنس نف،نفت  شامل روس هیروس یبزرگ نفت یها شرکت

 .تدالر برآورد شده اس اردیلیم ۹شرکت ها حدود  نیا

 شده بود در قالب سازمان تجارت جهانی قائل هیتجارت با روس یبرا نیاز ا شیرا که پ یازاتیاروپا امت هیاتحاد -

 .را ممنوع کرد هیرا ممنوع نمود و واردات آهن و فوالد از روس هیلوکس به روس یصادرات کاالها ،لغو کرد را

 اردیلیم 3.3اروپا حدود  هیاتحاد به هیواردات آهن و فوالد از روس تیممنوع یکه در پ دهدیبرآوردها نشان م

برخورد  یرا برا نهیزم ،کامله الوداد تیمز لغو . افزون بر اینکاسته خواهد شد هیروس یدالر از درآمد صادرات

 .کند یفراهم م یسازمان تجارت جهانو محدودیت های الزامات ، فارغ از هیبا صادرات روس گرید یورهاکش

بر اتحادیه اروپا بر سر تحریم نفت روسیه به اجماع نرسید. علیرغم کوشش برخی کشورها برای اعمال تحریم  -

نفت روسیه، آلمان این اقدام را علیه منافع اتحادیه برشمرد و برخی کشورهای دیگر نیز با این اقدام مخالفت 

 کردند. 
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 .های روسیه را مسدود کردمیلیارد دالر از دارایی  6سوییس  -

بریتانیا گروه آلفا یکی از بزرگترین شرکت های تامین مالی و سرمایه گذاری در روسیه  و گازپروم بانک، سومین  -

درصد ذخایر  21طال   . این کشور همچنین طالی روسیه را نیز تحریم کرد.بانک بزرگ روسیه را تحریم کرد

  .را تشکیل می دهد هارزی روسی

اوکراین را داد. افزون  و وعده تامین زغال سنگ مورد نیازاسترالیا صادرات آلومینیوم به روسیه را ممنوع کرد  -

 .نفوذ وضع کرد بر این تحریم هایی بر بخش معدن روسیه و برخی از افراد ذی

 .سازمان روسیه را تحریم کرد ۹نفوذ و  فرد ذی 15ژاپن  -

همچون هالیبرتون و چند شرکت بزرگ دیگر، اعالم کرده اند در  ت نفتیارائه دهنده خدماشرکت های بزرگ  -

 رب علیه روسیه، سرمایه گذاری های جدیدی در این کشور صورت نخواهند داد. غپیامد تحریم های 

گ این شرکت رنو به  همکاری با شرکای روس و تولید خودرو در روسیه پایان داد. روسیه دومین بازار بزر -

 ایان دادن به فعالیت تجاری در روسیه هنوز تصمیمی نگرفته است.نو برای پشرکت است. ر

 اقدام روسیه برای مقابله با تحریم  صد

یر در هفته اخ سخن گفته است. روسیه در این قالبصدگانه برای مقابله با تحریم ها  دولت روسیه از اقدامات

 :اقدامات ذیل را صورت داده است

اختصاص داده  وچک و متوسط و بخش های آسیب پذیربرای حمایت از شرکت های کمیلیارد دالر  ۹حدود  -

در نظر گرفته است. افزون بر این تسهیالت جدیدی برای واردات از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا  

ز پایان از این کشورها در برخی حوزه ها را افزایش داده است. این اقدامات به تدریج ا است و سهمیه واردات

 اجرایی خواهند  شد.  2022مارس 

کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورسیا تا  روسیه در راستای حمایت از امنیت غذایی، صادرات غالت بهدولت  -

درصد  70حدود  2022ی نخست سال ههارا ممنوع کرده است. صادرات غالت روسیه در ما 2022 وئنن ژاپای

 ش یافته است. کاه 2021به مدت مشابه سال  تنسب

م دریافت بهای گاز صادراتی شرکت های صادرکننده گاز روسیه یک هفته مهلت داده است تا مکانیس هپوتین ب -

ارزهای رایج به روبل تغییر دهند. این دستور  در واکنش به تحریم های گسترده غرب صادر شد و شیوه  را از

رهای تحریم کننده روسیه مشمول این اقدام می کشوصادرات گاز به . اجرایی شدن آن چندان روشن نیست

 .شود

مسکو را مسدود کرده است. میزان دارایی های این  دارایی های کشورهای تحریم کننده بانک مرکزی روسیه -

 .کشورها در روسیه مشخص نیست

مارس  30تغییر از  دالر افزایش داد. این 87دالر به ازای هر تن به  86.4 یه مالیات بر گندم صادراتی را ازروس -

 .اجرایی می شود. مالیات بر غالت نیز افزایش یافته است 2022
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 آلمان در پی احیای موافقتنامه تجارت و سرمایه گذاری فراآتالنتیکی

وزیر دارایی آلمان اخیرا از لزوم احیای مذاکرات برای نیل به موافقتنامه تحارت و سرمایه گذاری میان ایاالت 

ره ترامپ وآغاز شد، اما در د 2013اروپا سخن گفته است. مذاکرات این موافقتنامه از سال متحده و اتحادیه 

اهای گذشته در طوزیر دارایی آلمان بر درس گرفتن از خایاالت متحده فرایند مذاکراتی را متوقف کرد. 

گذاری میان  ور شده است که توسعه تجارت و سرمایهرده و یادآفرا آتالنتیکی تاکید ک فرایند مذاکراتی

کشورهایی که ارزش های مشترکی دارند نه یک انتخاب که الزامی در شرایط جدید اقتصاد سیاسی بین 

الملل است. با تشدید تنش ها میان غرب با چین و روسیه، تجارت جهانی احتماال بیش از گذشته به  سوی 

 بلوک های منطقه ای گرایش می یابد. 

 اد با آمریکابریتانیا در پی توافق تجارت آز

ا یمذاکرات بریتانیا و ایاالت متحده برای روزآمد سازی و توسعه موافقتنامه تجارت آزاد از سر گرفته شد. بریتان

همواره در پی دسترسی گسترده تر به بازار آمریکا بوده اما دولت بایدن چندان  از خروج از اتحادیه اروپا سپ

حتی باعث شد بریتانیا به امضای موافقتنامه های بایدن  رد سرد دولتوروی خوش نشان نداده است. برخ

 آورد.  یتجاری با ایالت های آمریکا رو

وی آتالنتیک فرصتی تازه برای توسعه روابط تجاری ساما حمله روسیه به اوکراین و افزایش همبستگی میان دو 

بازار جهان بهره  نود با بزرگتریاز این فرصت برای توسعه روابط خ وشدآورده است. بریتانیا می ک مآنان فراه

با وجود از سرگیری مذاکرات تجاری، اما نیل به توافقی  میلیارد دالر است. 263ت دو کشور گیرد. حجم تجار

دولت بایدن سیاست تجاری خود را در راستای حمایت از طبقه  جدید و گسترده با موانع مهمی مواجه است.

. کنگره ایاالت متحده نیز القه چندانی به گشودن درها نداردکرده و عو کارگر ایاالت متحده تعریف متوسط 

دسترسی گسترده تر بریتانیا به بازار آمریکا با وجود  شته حامی سرسخت تجارت آزاد نیست.بر خالف گذ

 خوشبینی های دولت جانسون آسان نخواهد بود. 

 میلیارد دالری  بریتانیا به ترکیه 2.3وام  

آنکارا به ازمیر توافق  سریع السیرمیلیارد دالری برای  ایجاد خط آهن  2.3بریتانیا و ترکیه بر سر ارائه وامی 

این وام بزرگترین  ترکیه را به یکدیگر متصل می کند.دو شهر کلیدی  کیلومتر 503این خظ به طول  کردند.

اجرای این پروژه را شرکت های بریتانیایی است. تانیا به کشور دیگری اختصاص داده یه برکاعتیار صادراتی است 

در این قالب تمامی تجهیزات مورد نیاز پروژه و نیز خدمات توسط شرکت های و ترک بر عهده خواهند داشت. 

. افزون بر این ارائه مهمترین شرکای تجاری خود می داندی از کبریتانیایی تامین خواهد شد. بریتانیا ترکیه را ی

ی شمارد. کربن زدایی از اهداف مشترک دو کشور مراستای کربن زدایی از حمل و نقل ترکیه بر  این وام را در

 است.
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 هند و استرالیا در آستانه توافق تجاری

در دسترس بودن توافق تجارت آزاد میان دو کشور سخن گفته اند. مذاکرات تجارت آزاد از    و استرالیا هند  

آغاز شده است، اما به صورت پی در پی دچار وقفه شده است. در ماههای اخیر  2011میان دو کشور از سال 

بستگی نی و واشور از نفوذ فزاینده چین در اقتصاد جهاکمذاکرات پیشرفت قابل توجهی داشته است. نگرانی دو 

شده است. دو کشور منافع مشترکی در مقابله اقتصادی  ریکی از دالیل مهم نیل به توافق ذک آنان به این کشور

 ردر فلزات کمیاب برخوردا از منابع معدنی قابل توجهی بویژهو سیاسی با چین دارند. افزون بر این استرالیا 

صنعت در حال رشد باتری های الکتریکی پیدا می کند. از طرف است و هند نیاز فزاینده ای به این فلزات برای 

 دیگر نیروی کار  ماهر هند برای استرالیا از جذابیت ویژه ای برخوردار است. 

 

 تحوالت منطقه ای

 دسترسی هند به آسیای مرکزی و افغانستان از طریق پاکستان 

و افغانستان به ازبکستان صادر شد که  نوله صادراتی هند از طریق پاکستاته های اخیر نخستین محمفدر  ه

هند از طریق بمبئی  محموله شکر صادراتیتحولی نمادین در کریدورهای ترانزیتی منطقه محسوب می شود. 

به بندرکراچی پاکستان و  سپس از طریق افغانستان به ازبکستان ارسال شد. پاکستان در سال های اخیر 

نس افغان بوده است، کریدوری که  ازبکستان را از طریق افغانستان در پی عملیاتی کردن کریدور تر ههموار

انی از آغاز فعالیت این کریدور است. صل می کند. انتقال این محموله نشبه بندر کراچی و آب های آزاد مت

بنادر این کشور برای صادرات و واردات کاال از هر پاکستان به شرکت های ازبک و افغان اجازه داده تا از 

هزار  50وری از جمله هند بهره گیرند. پاکستان حتی در راستای تقویت طالبان اخیرا با انتقال محموله کش

 تنی گندم اهدایی هند به افغانستان از طریق خاک خود  موافقت کرده است. 

 توافق تجاری تازه افغانستان و پاکستان

توافق تازه ای دست یافتند. در قالب این توافق  ستان بر سر تسهیل روابط تجاری دو کشور به کافغانستان و پا

برای کامیون های افغانستان و کنسولگری های افغانستان  در  ری های پاکستان در قندهار و خوستکنسولگ

این توافق هزینه نقل و انتقال کاال صورت می دهند.  در راستای تسهیل تردد پیشاور  و کویته اقدام متقابلی

کاهش می دهد. افزون بر این ترانزیت کاالی پاکستانی به آسیای مرکزی  صورتی چشمگیرمیان دو کشور را به 

افغانستان را به دروازه دسترسی  سال های اخیر پاکستان کوشیده تا از مسیر افغانستان را تسهیل می نماید. در

است. افزون بر  ورده شدن این هدفتی مهم در راستای برآصبه آسیای مرکزی مبدل نماید. ظهور طالبان فر

 .داین دو کشور در مورد بهره گیری گسترده تر تجار افغانستان از بندر گوادر نیز به توافق رسیده ان
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 به بازار گاز افغانستان  هیبازگشت روس

اعالم  این شرکت ها .ماه مارس از سر گرفتند افغانستان را در مایع به صادرات گاز  یروس یشرکت ها یبرخ

 هیروس عیصادرات گاز ما .د کردنبه افغانستان صادر خواه عیهزار تن گاز ما 10حدود  تا  چند هفته آتی کردند 

 یهاشرکت برای افغانستان کوچک بازار بازگشت به .متوقف شده بود یالدیم 2020سال  لیبه افغانستان از اوا

است و  افتهی شیبه شدت افزا هیروس یاما اکنون که فشار بر صادرات انرژ ،نداشت یچندان تیجذاب یروس

بازارهای حاشیه  بهروسی  یشرکت ها ،ابندیب هیگاز روس یبرا هایی نیگزیوشند جاک یم ییاروپا یکشورها

 یمیتحر یهااز شدت فشار یها به بازار کوچک افغانستان نشانشرکت نیبازگشت ا .دهندیم یشتریب تیاهم

 .کشور است نیا یبخش انرژ و هیروس هیعل

خصوصی افغانستان امیدوار است  زمینه را برای صادرات گاز روسیه از طریق این کشور به بازارهای دیگر بخش 

ما ارسد آفرینی افغانستان در سطح گسترده در ترانزیت گاز روسیه بعید به نظر میشنقالبته  .فراهم آورد

 .سیه نقش ایفا نمایندتواند در جذب بخشی از صادرات شرکت های کوچک و متوسط رومی احتماالً 

 پاکستان-عدم پرداخت بدهی شرکت های چینی: بحران جدید  کریدور اقتصادی چین

الب  کریدور اقتصادی چین در هفته های اخیر رسانه ها از تهدید چین به کاهش همکاری با پاکستان در ق

به عنوان معضلی  در پرداخت بدهی های شرکت های چینی خبر داده اند. دولت چین از تاخیر پاکستان

یاد کرده که می تواند تداوم همکاری را با مشکالت  اجرای پروژه کریدور اقتصادی چین اساسی در مسیر

میلیارد دالر از طرف های  1.2ت انجام پروژه های مختلف، حدود ی مواجه نماید. شرکت های چینی بابجد

د. چین تامین مالی پروژه های یافت نکرده انپاکستانی طلب دارند و علیرغم  اعتراضات هنوز طلب خود را در

جدید را به پرداخت بدهی طرف پاکستانی منوط کرده است. از همین رو در آستانه سفر اخیر نخست وزیر 

 میلیون دالر از بدهی خود را پرداخت کرده اند. 28شرکت های پاکستانی  پاکستان به چین،

میلیارد دالری در پاکستان داده است  62سرمایه گذاری  پاکستان وعده-چین در قالب کریدور اقتصادی چین

ه در پروژ 10میلیارد دالر از این میزان وارد فاز اجرایی شده است. در این قالب   20که  تا کنون حدود 

میلیارد دالری سرمایه  4.2میلیارد دالری به انجام رسیده است و  حدود  10 حوزه انرژی با سرمایه گذاری

روژه ها قرار دارد. حل مشکل تاریخی بخش انرژی پگذاری دیگر در این حوزه نیز در مراحل پایانی انجام 

 میلیون نفری مهمترین بخش کریدور اقتصادی را تشکیل 200پاکستان و تامین برق پایدار برای این کشور 

میلیارد دالری روبروست. تقاضای دولت  24دولت پاکستان با بحران مالی شدید و  کسری بودجه می دهد. 

اقتصادی، از سوی بیجینگ پاکستان برای تغییر در وضعیت بدهی های این کشور به چین در قالب کریدور 

 رده است. چین بر تسویه بدهی ها به عنوان پیش شرطی برای تدام همکاری تاکید ک رد شده و
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 امارات در پی تبدیل شدن به هاب تجارت جهانی 

 ۹0آفرینی این کشور در  شحضور و نق کانونی  سیاست تجاری این کشور راوزیر تجارت خارجی امارات هدف 

درصد تجارت جهانی برشمرده است. این هدف به معنای متنوع سازی حداکثری شرکای اقتصادی این کشور 

کره  ،هیترک ،ایتانیبر ،هند کشورهشت  2021در  اماراتبازارهای دور دست است.  درو سرمایه گذاری آن 

کشورهای هدف برای امضای موافقتنامه تجارت آزاد تا را به عنوان  انیو ک لیاسرائ ی،اندونز ی،وپیات ی،جنوب

این چارچوب کشور ورای خاورمیانه قرار گرفته اند. نخستین موافقتنامه در  6انتخاب کرد که  2022پایان 

جم تجارت ضای این توافق حمبا هند به امضا رسید. برآوردهای اولیه نشان می دهد که با ا 2022تدای بدر ا

 میلیارد دالر افزایش خواهد یافت. 100میلیارد کنونی به  60نده از یسال آ 5هند و امارات تا 

در میلیارد دالر  4سال اخیر  5شور در  تمرکز تجاری امارات بر آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی است. این ک 

تمرکز امارات بر اقتصادهای فرامنطقه ای اقدامی هوشمندانه آمریکای التین سرمایه گذاری کرده است. 

 درصد است. این کشور نیازمند توجه و تمرکز 5است. سهم محیط پیرامونی امارات از اقتصاد جهانی حدود 

 ی منطقه خاورمیانه قرار گرفته اند. ورا بر کانون های ثروت جهانی است که

ینده ای نامه تجارت آزاد با استرالیا در آاز آغاز مذاکرات موافقت همچنین دولت اماراتعالوه بر کشورهای فوق 

امارات مهمترین شریک تجاری استرالیا در خاورمیانه محسوب می شود و دروازه دسترسی نزدیک خبر داد. 

میلیارد دالر بوده است و میزان  6حدود  2020است. حجم تجارت دو کشور در این کشور به بازارهای منطقه 

 میلیارد دالر بوده است. 16حدود  سرمایه گذاری دو کشور در اقتصادهای  یکدیگر نیز

 تجارت آزاد یگسترش موافقتنامه ها یدر پ لیاسرائ

از  یفیبا ط یتجار یگسترش موافقتنامه ها 2022سال  تا پایان خود را  یتجار استیس تیاولو لیاسرائ 

 یتجار تمذاکرا شبردیبر توسعه و پ لیقالب اسرائ نیدر ا .اعالم کرده است ییایو آس انهیخاورم یکشورها

تا را  ایاوراس یاقتصاد هیمذاکرات با اتحاد و شدهمتمرکز انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد  یبرا نیبا هند و چ

متحده را تا  یاست موافقتنامه تجارت آزاد با امارات عرب دواریام . تل آویوبرده است شیپ یحد قابل توجه

 یتجارت آزاد با امارات عرب نامهموافقت  قیاز طر می کوشد لیاسرائ .به سرانجام برساند 2022تابستان 

 استیدر س نیچ وهند  .ابدیدست  نیز شناسند ینم تیرا به رسم میرژ نیکه ا ییمتحده به بازار کشورها

را  ییایآسغول دو  نیبا ا یشد روابط تجاروک یم لیاسرائ .برخوردارند یروزافزون تیاز اهم لیاسرائ یتجار

خود به بازار  یشرکت ها یدسترس یبرا یبهتر طیشرادر پرتو موافقتنامه های تجارت آزاد و  دینما نهینهاد

 .دینما جادیکشورها ا نیا میعظ
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 داده های تازه 

 صاد جهانیتتاثیرات جنگ اوکراین بر اق

، ارزیابی منتشر کرد 2022شی که اواسط مارس در گزار OECD)سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)

جدیدی از تاثیرات جنگ اوکراین بر اقتصاد جهانی ارائه داد. نکات کلیدی این گزارش را به صورت ذیل 

 می توان دسته بندی کرد:

از جنگ دوم  پس در دوره اوکراین به صورت گسترده ترین بحران  آوارگان برای اروپاار کلیدی جنگ آث -

جهانی رخ خواهد نمود. اما از آنجا که روسیه و اوکراین اقتصادهای کوچک و متوسطی محسوب می شوند، 

د آثار این جنگ بر اقتصاد جهانی به حوزه های امنیت غذایی، امنیت انرژی و کمبود برخی فلزات محدو

 خواهد ماند.

درصد  2افزایش  درصدی تولید ناخالص جهانی و  1تاثیرات این جنگ بر اقتصاد جهانی در قالب کاهش  -

نمودار ذیل دامنه تاثیرات جنگ تورم احتماال رخ خواهد نمود. البته در صورتی که این جنگ تداوم یابد. 

 را نشان می دهد

 

 الص داخلی و تورم جهانی  در بازه زمانی یک ساله تاثیرات  جنگ اوکراین بر تولید ناخ -1نمودار

 
 

جنگ اوکراین مشکالت وابستگی به انرژی وارداتی از روسیه را برای اروپا آشکار کرد. دولت های اروپایی  -

مودار ذیل وابستگی  به انرژی روسیه اند. ن کاهش سیاست های جدیدی برای ن نیازمند در پیش گرفت

 .مختلف اروپایی به انرژی وارداتی از روسیه را نشان می دهدمیزان وابستگی کشورهای 
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 ستگی کشورهای اروپایی که گاز، نفت و زغال سنگ وارداتی از روسیه میزان واب -2نمودار

 
 

این بحران آسیب های جدی به صادرات  .ات کشورهای توسعه یافته اندک استسهم روسیه در صادر -

قتصاد روسیه)به استثنای ی اندک اقتصاد های پیشرفته به اگید. نمودار ذیل تناین کشورها نمی زند

ی سایر بخش های اقتصاد حوزه انرژ به جزکه غرب  ( را نشان می دهد. از همین روستیحوزه انرژ

 روسیه را تحریم کرده است. 

 محصوالت صادرات کشورهای توسعه یافته  تامینسهم اندک روسیه در  زنجیره  -3نمودار

 
 

آثار کلیدی جنگ اوکراین عمدتا در افزایش قیمت و کمبود کاالهایی که این دو کشور در آنها موقعیتی  -

نمودار ذیل اثر کوتاه مدت جنگ بر کاالهایی همچون نیکل، گندم و غالت ویژه دارند رخ خواهد  داد. 

 را که این دو کشور تولید کننده های کلیدی محسوب می شوند نشان می دهد
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روسیه و اوکراین تولید کننده آنها محسوب  بر طیفی از کاالها که نگ اوکراینآثار کوتاه مدت ج-4نمودار

 .می شوند

 
 

خارج از اروپا احساس خواهد شد. همانگونه  ثار  جنگ بر صادرات گندم روسیه و اوکراین عمدتا در آ -

ین وابستگی را به بیشترهای آسیایی و خاورمیانه ای که نمودار ذیل نشان می دهد  طیفی از کشور

گندم وارداتی از اوکراین و روسیه دارند. در این میان  موقعیت تونس، اسراییل، مصر و ترکیه از سایر 

 کشورها بحرانی تر خواهد بود. 

  201۹بر مبنای آمارهای خب به واردات گندم از اوکراین و روسیه تمیزان وابستگی کشورهای من -5نمودار 

 

 
 

 

 


