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خالصه مدیریتی
•اوکرایــن و روســیه ،بــا تأمیــن حــدود  30درصــد از گنــدم و جــو جهــان ،یــک پنجــم از کل تولیــد ذرت و
بیــش از نیمــی از روغــن آفتابگــردان ،بــه عنــوان ســبدهای نــان جهــان شــناخته میشــوند .در عیــن حــال
فدراســیون روســیه ،بزرگتریــن صادرکننــده گاز طبیعــی و دومیــن صادرکننــده بــزرگ نفــت اســت .عــاوه بــر

ایــن ،بــاروس و فدراســیون روســیه ،صــادرات حــدود یــک پنجــم کودهــای شــیمیایی جهــان را در اختیــار

خــود دارنــد .از همیــن رو تاثیــرات جنــگ در اوکرایــن بــر اقتصــاد جهانــی گســترده و چندگانــه اســت.

•جمعیتهــای آســیب پذیــر در کشــورهای در حــال توســعه بســیار بیشــتر در معــرض ایــن نوســانات قیمتــی
قــرار دارنــد ،زیــرا آنهــا ســهم بیشــتری از درآمــد خــود را بــه غــذا و انــرژی اختصــاص میدهنــد .فقیرتریــن

کشــورهای جهــان واردکننــده بخــش عمــده مــواد غذایــی خــود هســتند و اختــال درصــادرات و واردات
میتوانــد افزایــش قیمــت مــواد غذایــی را تشــدید کنــد.

• 1.7میلیــارد نفــر از مــردم جهــان در  107کشــور ،بــه شــدت در معــرض حداقــل یکــی از ســه کانــال
تاثیرگــذاری ایــن بحــران جهانــی ،یعنــی افزایــش قیمــت مــواد غذایــی ،افزایــش قیمــت انــرژی و دشــواری
شــرایط مالــی قــرار دارنــد؛ اینهــا کشــورهایی هســتند کــه مــردم در آنهــا بــرای تهیــه رژیمهــای غذایــی
ســالم تــاش میکننــد؛ جایــی کــه بــه منظــور تأمیــن نیازهــای غذایــی و انــرژی شــهروندان آنهــا واردات

ضــروری اســت؛ جایــی کــه ســنگینی بدهیهــا و تشــدید محدودیــت منابــع ،از توانایــی دولــت بــرای مقابلــه
بــا شــرایط مالــی جهانــی کاســته اســت.

•پاســخ کشــورها بــه ایــن بحــران بایــد مرحلـهای باشــد و در ابتــدا بایــد بــر حوزههایــی از اقدامــات بــر اســاس
سیاسـتها و ابزارهــای موجــود تمرکــز کــرد کــه قابلیــت اجرایــی شــدن ســریع را دارنــد و در صــورت لــزوم،
تعدیــل و انعطافپذیــری ایــن سیاس ـتها نیــز اجــرا شــود .ایــن بحــران زخمهــای عمیــق و طوالنیمدتــی

بــر جــای خواهــد گذاشــت .از ایــن رو ،ارائــه سیاس ـتهای میانمــدت و بلندمــدت در جهــت پاســخگویی بــه
ایــن شــرایط ،ضــروری اســت.

•آگاه ســازی تمامــی کشــورها و ذینفعــان در مــورد ماهیــت شــوکهای جهانــی فزاینــده و اینکــه کشــورها
بــه طــور انفــرادی مســئول نیســتند ضــرورت دارد .راه حلهــا بایــد متناســب بــا تهدیــد جهانــی و نــه صرف ـ ًا
مبتنــی بــر یــک کشــور باشــد.

•کشــورها بایــد بــه مشــارکت خــود در جلســات چندجانبــه بــرای رســیدگی بــه مســائل فــوری جهانــی در زمینــه
غــذا ،انــرژی و مســایل مالــی ادامــه دهنــد .تأخیــر در اقــدام جمعــی ،موجــب تشــدید چشــم اندازهــای نگــران

کننــده موجــود از اقتصــاد جهانــی مــی گــردد.

•بــا وجــود عــدم اطمینــان فزاینــده در مــورد امنیــت غذایــی در پهنــه جهانــی ،تشــویق تــداوم رونــد آرام در
تجــارت مــواد غذایــی و محصــوالت کشــاورزی ،پیگیــری مــداوم شــرایط بــازار ،شناســایی ســریع اختــاالت
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احتمالــی و اقدامــات هماهنــگ و فــوری بــه منظــور محــدود ســازی اثــرات آنهــا ضــرورت دارد.

•کشــورها ملــزم بــه بــاز نگــه داشــتن بازارهــای غذایــی خــود و توقــف اعمــال محدودیتهــای تجــاری و
ممنوعیــت صــادرات هســتند تــا تجــارت بینالمللــی مــواد غذایــی و کودهــا و همچنیــن تقاضــای داخلــی و

جهانــی تــداوم یابــد .در مواقــع بحرانــی اقداماتــی از قبیــل احتــکار محصــوالت ،ســفته بــازی و خرید هراســناک
تمامــی منابــع غذایــی ،همبســتگی را مــورد تهدیــد قــرار مــی دهــد .موانــع تجــاری و محدودیتهــای
صادراتــی ،موجــب تشــدید نوســان قیمتهــا میشــود.

• مؤسســات مالــی بینالمللــی بایــد بــا تمرکــز بــر انعطافپذیــری و ســرعت ،امــکان تأمیــن مالــی اضطــراری،
از جملــه کمکهــای بالعــوض بــه کشــورهایی کــه دچــار مشــکالت اجتماعــی و اقتصــادی هســتند را انجــام

د هند .
مقدمه

1

جن��گ در اوکرایــن منجرــ ب�هـ ایج��اد اث��رات فزاینـ�ده و هش��دار دهن��ده بـ�ر اقتصــاد جهانــی شــده اســت ،اقتصــادی کــه

تاکنــون نیــز در پــی کوویــد  19آس��یب دیــده و تغیی��رات آب و هوایـ�ی تاثی��رات چشمــگیری بــر کشــورهای در حــال

توســعه برجــای گــذارده انــد .بــر اســاس پیــش بینــی هــای اخیــر آنکتــاد ،رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی اقتصــاد جهانــی
بهــ واســطه جنگــی کــه در حــال حاضــر بازارهــای غذایــی ،انــرژی و مالــی را بــه شــدت مختــل کــرده اســت ،یــک

درصــد کمتــر از حــد انتظــار خواهــد بــود.

اوکرای��ن و فدراس�یـون روس��یه ،بــا تأمیــن حــدود  30درصــد از گنــدم و جــو جهــان ،یــک پنجــم از کل تولیــد ذرت و

بی��ش از نیم��ی از روغــن آفتابگ�رـدان ،ب��ه عنــوان ســبدهای نــان جهــان شــناخته میشــوند .در عی��ن ح��ال فدراســیون

روس��یه ،بزرگتریــن صادرکنن�دـه گاز طبیعـ�ی و دومیــن صادرکنن��ده ب��زرگ نفتــ اس�تـ .ع�لاوه برــ ای��ن ،بــاروس و
فدراســیون روســیه ،صـ�ادرات ح��دود ی��ک پنجــم کودهــای شــیمیایی جهــان را در اختیــار خــود دارنــد.

در پ��ی وقــوع اینــ جن��گ ،قیم�تـ کاالهـ�ا رکــورد شکسـ�ته و ب��ه باالتری�نـ ح�دـ خ��ود رس��یده اس��ت .در  8آوریــل ،2022

ســازمان خواربــار و کشــاورزی ســازمان ملــل متحــد (فائــو) ،ســومین رکــورد متوالــی شــاخص قیمــت مــواد غذایــی را

گزــارش کـ�رد .قیمــت مــواد غذایــی نســبت بــه ســال گذشــته در همیــن زمــان 34 ،درصــد افزایــش یافتــه اســت؛ ایــن
رقــم باالتریــن قیمتــی اســت کــه فائــو تاکنــون گــزارش نمــوده اســت (شــکل  1را ببینیــد).

جمعیــت هــای آســیب پذیــر در کشــورهای در حــال توســعه بســیار بیشــتر در معــرض ایــن نوســانات قیمتــی قــرار دارنــد،
زیــرا آنهــا ســهم بیشــتری از درآمــد خــود را بــه غــذا و انــرژی اختصــاص مــی دهنــد .فقیرتریــن کشــورهای جهــان

 -1متــن حاضــر ترجمــه نخســتین گــزارش آنکتــاد در مــورد پیامدهــای اقتصــادی جنــگ اوکرایــن در پهنــه جهانــی اســت .نســخه انگلیســی
گــزارش در لینــک ذیــل قابــل دســنیابی اســت .تمامــی نمودارهــا و جــداول ارائــه شــده در ایــن متــن از گــزارش اصلــی گرفتــه شــده اســت
https://unctad.org/webflyer/global-impact-war-ukraine-food-energy-and-finance-systems
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واردکننــده بخــش عمــده مــواد غذایــی خــود هســتند و اختــال درصــادرات و واردات مــی توانــد افزایــش قیمــت مــواد
غذایــی را تشــدید کنــد .بــا توجــه قیمتهــای فعلــی ،در پیــش بینــی هــای فائــو ،افزایــش ســوءتغذیه و ناامنــی غذایــی

بســیار محتمــل دانســته شــده اســت.

شکل  .1شاخص قیمت مواد غذایی بر مبنای برآوردهای فائو

در حــال حاضــر در شــرایطی کــه حجــم باالیــی از اســترس اجتماعی-اقتصــادی بــه دلیــل تأثیــرات کوویــد 19-وجــود

دارد ،افزایــش قیمــت مــواد غذایــی ،بــه نگرانــی هــا در مــورد بــروز ناآرامیهــای اجتماعــی دامــن زده اســت .بــر اســاس
تجزیــه و تحلیــل آنکتــاد از دادههــای تاریخــی ،بــه طــور کلــی ناآرامیهــای مدنــی و افزایــش قیمتهــای محصــوالت

کشــاورزی بــا یکدیگــر ارتبــاط زیــادی دارنــد (شــکل .)2

شکل  .2افزایش قیمت ها نگرانی از امنیت غذایی و ثبات سیاسی را افزایش می دهد (شاخص قیمت ،سال پایه = )2008
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وجــود اختــاالت مــداوم در بازارهــای مالــی و زنجیرههــای تامیــن جهانــی ،چشــم اندازهــای فعلــی را پیچیــده تــر مــی کند.

هزینههــای بــاالی حملونقــل حتــی قبــل از شــروع جنــگ اوکرایــن چندیــن برابــر میانگیــن تاریخیشــان بودنــد ،اقدامــات
در جهــت تغییــر ایــن شــرایط را پیچیــده کــرده و قیمتهــای مصرفکننــده و هزینههــای واردات را افزایــش میدهــد.

عــاوه بــر ایــن ،تــورم جهانــی در ســال گذشــته بــه باالتریــن حــد یــک دهــه گذشــته ،یعنــی  5.2درصــد افزایــش یافــت و
بســیاری از بانکهــای مرکــزی را وادار کــرد تــا زودتــر از زمــان مــورد انتظــار افزایــش نرخهــای بهــره را اعــام کننــد کــه

منجــر بــه افزایــش هزینههــای خدمــات بدهــی بــرای کشــورهای در حــال توســعه شــد .بــر اســاس گــزارش تأمیــن مالــی
بــرای توســعه پایــدار  60 ،20221درصــد کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه و ســایر کشــورهای کــم درآمــد در حــال حاضــر در
معــرض خطــر یــا در تنگنــای بدهــی قــرار دارنــد .ایــن جنــگ کــه در واقــع یــک «طوفــان تمــام عیــار» اســت و در راس

چالــش هــای اجتماعــی و اقتصــادی بزرگــی قــرار میگیــرد کــه در اثــر همهگیــری کوویــد ۱۹-ایجــاد شــده اســت.

از ســال  ،2019تعــداد افــراد گرســنه در آفریقــا  46میلیــون ،در آســیا حــدود  57میلیــون نفــر و در آمریــکای التیــن و کارائیــب

حــدود  14میلیــون نفــر افزایــش یافتــه اســت 77 .میلی��ون نف��ر دیگ��ر در فق��ر ش��دید زندگ��ی م��ی کنن��د .تعطیل��ی م��دارس،
زیــان  17تریلیــون دالری در درآمــد سراســر عمــر ایــن نســل از دانــش آمــوزان را ایجــاد کــرده اســت و بیــش از شــش

میلیــون نفــر در اثــر بیمــاری کوویــد 19-جــان خــود را از دســت داده انــد.

در عیــن حــال ،عــدم وجــود تــوازن در برخــورداری از واکســن کوویــد 19-در سراســر جهــان ،بــه ایجــاد نابرابریهــای

چشــمگیر دامــن زد اســت .ایــن نابرابــری هــا بــه دلیــل عــدم دسترســی برابــر بــه منابــع مالــی کــه کشــورها بــرای بهبودی
از ایــن بیمــاری همهگیــر نیــاز دارنــد ،عمیقتــر شــده اســت .در حــال حاضــر ،در کشــورهای بــا درآمــد بــاال بــه ازای هــر

 100نفــر 193/6 ،دوز واکســن و در کشــورهای بــا درآمــد پاییــن ،فقــط  22/1دوز واکســن تزریــق شــده اســت.در مجمــوع،

مواجهــه بــا ایــن آســیبهای ســهگانه در ســطح جهانــی بهطــور نگرانکننــدهای گســترس یافتــه اســت؛ امــری کــه
تهدیــدی جــدی بــرای زندگــی میلیاردهــا نفــر در سراســر جهــان بــه شــمار مـیرود.
توصیه های کلی
جهان باید برای حمایت از کشورهای آسیب دیده از بحران به سرعت اقدام کند.
بــر اســاس پیشــنهادهای ارائــه شــده ،واکنــش هــا بایــد مرحل ـهای باشــد و در ابتــدا بایــد بــر حوزههایــی از اقدامــات بــر

اســاس سیاسـتها و ابزارهــای موجــود تمرکــز کــرد کــه قابلیــت اجرایــی شــدن ســریع را دارنــد و در صــورت لــزوم ،تعدیــل

و انعطافپذیــری ایــن سیاس ـتها نیــز اجــرا شــود .ایــن بحــران زخمهــای عمیــق و طوالنیمدتــی 2بــر جــای خواهــد

گذاشــت .از ایــن رو ،ارائــه سیاسـتهای میانمــدت و بلندمــدت در جهــت پاســخگویی بــه ایــن شــرایط ،ضــروری اســت.
1 - the Financing for Sustainable Development Report 2022
2 -long-lasting scars
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 -1از همــه کشــورها بــه منظــور تــداوم مشــارکت در جلســات چندجانبــه بــرای رســیدگی به مســائل ضــروری غذا ،انــرژی و

مالــی جهانــی درخواســت شــود .بــه تأخیــر انداختــن اقدامــات دســته جمعــی ،چشــم اندازهــای نگــران کننــده اقتصــاد جهانی

را تشــدید خواهــد کرد.

-2آگاه ســازی تمامــی کشــورها و ذینفعــان در مــورد ماهیــت تشدیدشــونده شــوکهای جهانــی؛ بــه نحــوی کــه کشــورها

بــه طــور فــردی مســئول نیســتند و لــذا ارائــه راهکارهــای جهانــی بــرای مقابلــه بــا ریس ـکهای جهانــی و نــه صرف ـ ًا

کشــورمحور 1ضــرورت یافتــه اســت.

-3بهــره گیــری ســریع و کارآمــد از تمــام ســازوکارهای موجــود بــه منظــور رســیدگی بــه کشــورهایی کــه مســتقیم ًا از جنگ
رنــج میبرنــد (اوکرایــن و کشــورهای همســایه) و همچنیــن (همانگونــه کــه در تحلیــل نشــان داده شــده اســت) ،پیامدهــای

جهانــی جنــگ بــرای کشــورهای در حال توســعه.

 -4ارائــه فراخــوان جهانــی نــه تنهــا از کشــورها ،بلکــه از بخشهــای خصوصــی ،جامعــه مدنــی ،بخشهــای بشردوســتانه

و بازیگــران فعــال بــه منظــور ارائــه کمــک بــه آســیبپذیرترین مــردم در سراســر جهــان و پیگیــری راهحلهــای هماهنــگ؛
زیــرا مداخــات جزیــرهای بهتریــن نتایــج را در پــی نخواهند داشــت.
کشورهای در حال توسعه زیر شمشیر داموکلس
بــر اســاس ارزیابیهــای اولیــه تیــم تخصصــی ســازمان ملــل متحــد بــرای گــروه واکنــش جهانــی بــه بحــران  2کــه بــر
پایــه شــش شــاخص از تأثیــرات امــواج جنــگ بــر بازارهــای کاالیــی و مالــی جهانــی 1.7 ،میلیــارد نفــر از مــردم جهــان در

 107کشــور ،بــه شــدت در معــرض حداقــل یکــی از ســه کانــال انتقالــی ایــن بحــران جهانــی ،3یعنــی افزایــش قیمــت مــواد
غذایــی ،افزایــش قیمــت انــرژی و دشــواری شــرایط مالــی 4قــرار دارنــد؛ اینهــا کشــورهایی هســتند کــه مــردم در آنهــا

بــرای تهیــه رژیمهــای غذایــی ســالم تــاش میکننــد؛ جایــی کــه بــه منظــور تأمیــن نیازهــای غذایــی و انــرژی مــردم

آنهــا ،واردات ضــروری اســت؛ جایــی کــه ســنگینی بدهیهــا و تشــدید محدودیــت منابــع ،از توانایــی دولــت بــرای مقابلــه

بــا شــرایط مالــی جهانــی کاســته اســت.

بــا توجــه بــه افزایــش میــزان اســترس اجتماعی-اقتصــادی در پــی بحــران کوویــد 19-و تأثیــرات آشــکار تغییــرات آب و

هوایــی ،تنهــا یکــی از ایــن ســه بحــران یعنــی بدهــی ،کمبــود مــواد غذایــی ،یــا فقــدان دسترســی بــه انــرژی و الکتریســیته
 ،بــرای شــروع فروپاشــی کافــی اســت .از میــان ایــن  1.7میلیــارد نفــر ،در حــال حاضــر  553میلیــون نفــر فقیرنــد و 215

میلیــون نفــر دچــار ســوء تغذیــه هســتند.

1 - country-based
2 - the United Nations Task Team for the Global Crisis Response Group
3 - this crisis’ three global channels of trans- mission
4 - tightening financial conditions
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نکتــه مهــم ،ایــن اســت کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق کشــورهای در حــال توســعه ،فــارغ از ســطح درآمــد یــا موقعیــت

جغرافیایــی ،بــا ایــن معضــات مواجــه انــد .بــرای اکثــر کشــورهای در حــال توســعه ،تســری معضــات بــه ســطوح
باالتــر بحــران ،بــه طــور نگــران کننــده ای ،بیــش از اینکــه یــک اســتثنا باشــد ،یــک قاعــده بــه شــمار مــی آیــد.
شکل -3اقتصادهایی که حداقل در معرض یکی از شوکهای جنگ اوکراین قرار دارند

در واقــع ،گروهــی از کشــورها ،بــا یــک طوفــان کامــل 1مواجــه هســتند ،بــدان معنــا کــه همزمــان بــه شــدت یــا بــه
طــور قابــل توجهــی در معــرض هــر ســه کانــال انتقــال 2قــرار دارنــد .اینهــا 69 ،کشــور و جمعیتــی بالــغ بــر  1.2میلیــارد

نفــر از مــردم جهــان را در بــر مــی گیرنــد.

شکل -4اقتصادهایی که به شدت در معرض شوکهای غذایی ،انرژی و مالی قرار می گیرند

1 - perfect-storm
2 - three channels of transmission
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این بررسیها ،گستره و عمق این بحران جهانی که به سرعت در حال گسترش است را نشان می دهد .میلیاردها نفر از
مردمی از بیش از صد کشور ،با چنین آسیبپذیریهای فزایندهای مورد تهدید قرار گرفته اند.

آسیب پذیریها در حوزههای غذا ،انرژی و امور مالی
غذا
تأثیــرات جنــگ در اوکرایــن نــه تنهــا در منطقــه ،بلکــه در سراســر جهــان بــه دلیــل ســهم قابــل توجــه ایــن منطقــه در
تأمیــن مــواد غذایــی و انــرژی احســاس مــی شــود .در رابطــه بــا مــواد غذایــی ،چالشهــا در زمینــه تولیــد و صــادرات

وجــود دارد؛ در حــال حاضــر ایــن چالشهــا بــا کاهــش دسترســی و افزایــش قیمــت همــراه شــده اســت .در شــرایط
فعلــی ،هزینــه واردات مــواد غذایــی (و انــرژی) در ســطوح بــی ســابقه ای اســت و اینگونــه بــه نظــر مــی رســد کــه تداوم

افزایــش قیمتهــا ،اجتنــاب ناپذیــر اســت .هــر چنــد ایــن امــر تأثیــرات گســتردهای بــرای تمــام مناطــق دنیــا برجــای

خواهــد گذاشــت ،امــا عواقــب آن بــه ویــژه بــرای افــراد فقیرتــر و آســیب پذیرتــر ،شــدیدتر خواهــد بــود.

بســیاری از تولیدکننــدگان مــواد غذایــی امــکان دسترســی بــه نهادههــای کشــاورزی مــورد نیــاز خــود را ندارنــد لــذا

تأثیــر اختــاالت فعلــی در بــازار ،احتمــا ًال تــا ســال  2023محســوس خواهــد بــود .تالشهــای هماهنــگ و ســریع در

جهــت پاســخ بــه ایــن نیازهــا و در جهــت بهــره گیــری از فرصتهــای موجــود ،بســیار ارزشــمند اســت و بــا تمرکــز
بــر دســتور کار  2030بــرای توســعه پایــدار اجــرا میشــوند.

عــاوه بــر ایــن ،معیشــت نیــز تحــت تأثیــر قــرار مــی گیــرد ،زیــرا بســیاری از تولیدکننــدگان مــواد غذایــی ،بــه ویــژه
کشــاورزان خــرده پــا قــادر بــه دسترســی بــه کودهــا و نهادههــای کشــاورزی مــورد نیــاز خــود نیســتند؛ امــری کــه
منجــر بــه افزایــش احتمالــی قیمتهــا در پــی اختــاالت فعلــی بــازار تــا ســال  2023میشــود .ایــن وضعیــت در

صــورت اعمــال محدودیــت بــر صــادرات مــواد غذایــی توســط کشــورها ،ممکــن اســت بدتــر شــود و دومینویــی از

محدودیتهــای تجــاری و ممنوعیــت صــادرات ،بــا عواقــب فاجعــه بــار احتمالــی را بــه بــار آورد.
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شکل  .5مهمترین کشورهای واردکننده گندم از فدراسیون روسیه و اوکراین
(سهم واردات گندم از فدراسیون روسیه و اوکراین به صورت درصدی از کل ،سال)2020

عــاوه بــر تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن تمــام کشــورهای واردکننــده مــواد غذایــی از افزایــش قیمــت مــواد غذایــی ،برخــی
از اقتصادهــا نیــز مســتقیم ًا بــه جهــت وابســتگی بــه واردات گنــدم از روســیه و اوکرایــن در معــرض خطــر قــرار مــی

گیرند.قیمــت گنــدم و ذرت از زمــان شــروع جنــگ دســتخوش نوســان فــراوان بــوده اســت ،امــا همچنــان  30درصــد
باالتــر از قیمــت آن در ابتــدای ســال اســت.

شکل .6افزایش قیمت و نوسان قیمت گندم و ذرت (قیمت به دالر)

1

 -1بر اساس داده های بلومبرگ و داده های  MarketWatchتا  7آوریل 2022
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وقــوع اختــال در بــازار کــود ،در میــان مــدت ایــن وضعیــت را بــه طــور چشــمگیری پیچیــده میکنــد .بــر اســاس
پیــش بینــی برخــی از تحلیلگــران ،ممکــن اســت بــه ویــژه در کشــورهایی کــه ســهم بزرگــی از کشــاورزان خــرد دارنــد،
شــاهد کاهشــی تــا  50درصــد کاهــش برداشــت محصــوالت باشــیم.

شکل  .7روسیه و بالروس بیش از  20درصد از کل صادرات جهانی کود را برعهده دارند ()2020

انرژی
حتــی پیــش از شــروع بحــران جنــگ اوکرایــن ،بازارهــای انــرژی در پــی افزایــش شــدید تقاضــای مصرفکننــده و
رشــد بــاالی تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال  ،2021در تنگنــا قــرار داشــتند .از زمــان شــروع جنــگ بــه دنبــال صــدور
اعالمیههــای راهگشــا و بــه ویــژه تعهــد ایــاالت متحــده بــه توزیــع 180میلیــون بشــکه نفــت از ذخایــر اســتراتژیک

طــی شــش مــاه آینــده ،امــا شــاهد ایجــاد نوســان در معامــات بودهایــم .در حــال حاضــر قیمــت نفــت خــام و گاز
طبیعــی حــدود  50درصــد باالتــر از قیمــت آن در ابتــدای ســال قــرار دارد.

شکل  .8نوسانات قیمت در بازارهای انرژی :نفت خام و گاز (شاخص قیمت ،پایه =  1اکتبر )2021

افزایــش قابــل توجــه قیمــت نفــت و گاز ممکــن اســت منجــر بــه تأثیــرات متقابلــی در بلندمــدت شــود .از یــک ســو،

احتمــال هدایــت مجــدد ســرمایهگذاریها بــه ســمت صنایــع اســتخراجی و تولیــد انــرژی مبتنــی بــر ســوختهای
فســیلی و خطــر معکــوس کــردن رونــد کربنزدایــی کــه طــی  5تــا  10ســال گذشــته پیگیــری شــده اســت ،وجــود

دارد .از ســوی دیگــر ،بهویــژه در مــورد کشــورهایی کــه بــه دنبــال تقویــت خودکفایــی انــرژی و تامیــن آن از طریــق
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منابــع محلــی هســتند ،میتوانــد حرکــت بــه ســمت منابــع جایگزیــن انــرژی را تســریع بخشــد .هنــوز امــکان قضــاوت

در مــورد اینکــه کــدام گرایــش پیــروز خواهــد شــد ،وجــود نــدارد و تــا حــد زیــادی بــه رهبــری سیاســی و تــداوم حرکــت
در راســتای تحقــق تعهــدات توافــق پاریــس و دســتور کار  2030بســتگی دارد.
مسایل مالی
م��ا در آستــانه ی�کـ بح��ران بدهـ�ی جهانـ�ی قرــار داریـ�م .حتــی قبــل از شــروع ایــن بحــران ،کشــورهای در حــال توســعه

بــه طــور متوســط  16درصــد از درآمدهــای صادراتــی خــود را بــرای انجــام تعهــدات بدهــی خــود صــرف مــی کردنــد،

در حالــی کــه در مــورد کشــورهای در حــال توســعه جزیــرهای کوچــک ،1ایــن رقــم بیــش از دو برابــر اســت .در مقــام
مقایســه ،پــس از تجدیــد ســاختار بدهــی آلمــان توســط نیروهــای متفقیــن در ســال  ،1953هیــچ گاه و در هیــچ ســالی

پرداخــت بدهــی از  3.4درصــد درآمــد حاصــل از صــادرات تجــاوز نکــرد.

شکل  .9هزینه خدمات تعویق بدهی برای کشورهای در حال توسعه همچنان در حال افزایش است
(بدهی خارجی به عنوان سهمی از صادرات کشورهای در حال توسعه بر اساس گروه درآمدی)

عــاوه بــر ایــن ،بــا توجــه بــه انتظــارات انقبــاض پولــی در کشــورهای توســعه یافتــه ،بــازده اوراق قرضــه کشــورهای

در حــال توســعه از ســپتامبر  2021در حــال افزایــش بــوده اســت .افزایــش نرخهــا در کنــار بــی نظمــی مالــی ،ضربـهای
مضاعــف بــرای اقتصادهــای در حــال توســعه ،خواهــد بــود .افزایــش نــرخ بهــره و نوســانات بیشــتر در معامــات آتــی

کاالهــا و بازارهــای اوراق قرضــه ،منجــر بــه افزایــش حــق بیمــه ریســک در کنــار فشــارهای نــرخ ارز مــی شــود کــه
تأثیرات شدید و غیرمنتظرهای را در پی خواهد داشت.

1 - Small Island Developing States
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شکل  .10بازده اوراق قرضه دولتی در کشورهای در حال توسعه بر اساس طبقه بندی درآمد(درصد)

طبقــه بنــدی تجــارت کشــورها نشــان میدهــد کــه از زمــان شــروع مناقشــه ،کشــورهایی کــه توســط ســازمان ملــل
متحــد بــه عنــوان واردکننــده مــواد غذایــی اساســی طبقــه بنــدی شــده انــد ،افزایــش هزینــه هــای اســتقراض ،باالتــر

از حــد میانگیــن را ثبــت کــرده انــد.

شکل  .11بازده اوراق قرضه دولتی در کشورهای در حال توسعه بر اساس گروه صادراتی(درصد)

اختالالت تجارت و هزینههای حمل و نقل
جنــگ در اوکرایــن منجــر بــه افزایــش اختــاالت در لجســتیک جهانــی و زنجیــره تأمیــن شــده اســت و بــه افزایــش
تاخیــر در سیســتم حمــل و نقــل دریایــی جهانــی کمــک کــرده اســت .وجــود تراکــم در بنــادر ،همچنــان یکــی از
عوامــل اصلــی افزایــش نوســانات شــدید بــازار در بســیاری از بخشهــای کشــتیرانی اســت .اینکــه جنــگ میــان

روســیه و اوکرایــن ،تــا چــه میــزان منجــر بــه کاهــش عرضــه کاال خواهــد شــد ،روشــن نیســت امــا عواملــی ماننــد
محدودیتهــای تجــاری ،بســته شــدن حریــم هوایــی ،عــدم اطمینــان پیمانــکاران و نگرانیهــای امنیتــی ،نقــل و

انتقــال کاال از مســیرهای تجــاری میــان روســیه و اوکرایــن را بــه عنــوان بخــش کلیــدی پــل زمینــی اوراســیا ،پیچیــده
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میکنــد .نرخهــای حملونقــل همچنــان بــه افزایــش بســیار باالتــر ازســطح تاریخــی ادامــه میدهنــد .نــرخ کرایــه
کشــتیهای کانتینــری در باالتریــن حــد تاریخــی خــود قــرار دارد.

شکل  .12نرخ کرایه کشتیهای کانتینری در باالترین حد خود در بیش از یک دهه اخیر

میــزان نــرخ کانتینــر همچنــان باالتــر از پیــش از شــیوع کوویــد  19اســت .شبیهســازیهای کلــی انجامشــده توســط

آنکتــاد در مــورد تأثیــر افزایــش نرخهــای حملونقــل کانتینــری بــر تــورم ،حاکــی از افزایــش تــا حــدود  1.5درصــدی

در قیمتهــای مصرفکننــده در مقایســه بــا قبــل از کوویــد اســت.

شکل  .13تاثیر شبیه سازی شده افزایش نرخ های حمل و نقل کانتینری بر قیمت مصرف کننده (درصد)

نگرانیهــای عمــده در زمینــه امنیــت غذایــی ،برآمــده از تخریــب بنــادر و زیرســاختها در اوکرایــن و افزایــش

هزینههــای حمــل و نقــل اســت کــه در هزینههــای حمــل و نقــل فلــه خشــک ،از جملــه غــات ،نمــود یافتــه اســت.

میــزان انتظــار کشــتی فلــه در بنــادر یــا اطــراف آن در ســطح جهانــی امســال بــا افزایــش بیشــتری مواجــه بــوده اســت.
بــر اســاس شــاخص کالرکســونز ،ایــن شــاخص بســیار بیــش از میانگیــن سراســر ســالهای پیــش از کرونــا ،یعنــی

طــی ســالهای  2016تــا  2019کــه  30درصــد بــود ،در ســال  2022بــه  35درصــد رســیده اســت.

یکــی از نگرانیهــای اصلــی برآمــده از جنــگ ،تامیــن انــرژی اســت .اکنــون کشــتیهایی بــرای حمــل گاز و نفــت

مــورد نیــاز هســتند تــا جایگزیــن انــرژیای کــه تــا پیــش از ایــن از طریــق روســیه ،بــا طــی مســافتهای کوتاهتــر

یــا از طریــق خــط لولــه منتقــل میشــدند ،گــردد .افزایــش هزینــه انبــارداری ،نــه تنهــا بــر کل هزینههــای حمــل و

نقــل بــا کشــتی ،بلکــه در واقــع بــر روی تمامــی روشهــای حمــل و نقــل تأثیــر برجــای مــی گــذارد .در حــال حاضــر،
هزینههــای انبــارداری بــه شــدت افزایــش یافتهانــد؛ بــه نحــوی کــه تقریب ـ ًا بــه دو برابــر میانگیــن پنــج ســال پیــش
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از کوویــد رســیدهاند.
توصیههای سیاستگذاری
جهــان بایــد بــه ســرعت بــرای حمایــت از کشــورهای آســیب دیــده از بحــران اقــدام نمایــد .بــر اســاس توصیههــای
پیشــنهادی ،اقدامــات بایــد مرحل ـهای صــورت پذیــرد ،بــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا بایــد بــر حوزههایــی از اقــدام کــه

سیاســتها و ابزارهــای آن در حــال حاضــر موجــود اســت ،تمرکــز یابــد تــا بــه ســرعت امــکان عملیاتــی شــدن

داشــته باشــند و در مرحلــه بعــد ،بــر اقداماتــی کــه منــوط بــه اعمــال تعدیــل و انعطافپذیــری اســت ،تأکیــد شــود.
ایــن بحــران ،تأثیــرات منفــی عمیــق و طوالنــیمدتــی بــر جــای خواهــد گــذارد و بنابرایــن ارائــه و تدویــن سیاســت
میانمــدت و بلندمــدت بعــدی ضــروری خواهــد بــود .در ایــن چارچــوب بایــد:
-

-

-

-

1از همــه کشــورها خواســته شــود کــه بــه مشــارکت خــود در جلســات چندجانبــه بــرای رســیدگی بــه مســائل
فــوری جهانــی در زمینــه غــذا ،انــرژی و مســایل مالــی ادامــه دهنــد .تأخیــر در اقــدام جمعــی ،موجــب تشــدید

چشــم اندازهــای نگــران کننــده موجــود از اقتصــاد جهانــی مــی گــردد.

2آگاه ســازی تمامــی کشــورها و ذینفعــان در مــورد ماهیــت شــوکهای جهانــی فزاینــده و اینکــه کشــورها بــه
طــور انفــرادی مســئول نیســتند و بنابرایــن راه حــل هــا بایــد متناســب بــا تهدیــد جهانــی و نــه صرفـ ًا مبتنــی

بــر یــک کشــور باشــد.

3بهــره گیــری ســریع و کارآمــد از تمــام ســازوکارهای موجــود بــرای رســیدگی بــه کشــورهایی کــه مســتقیم ًا از
جنــگ رنــج میبرنــد (اوکرایــن و کشــورهای همســایه) و همچنیــن (همانطــور کــه در تحلیلهــا نشــان داده
شــده اســت) بــرای کشــورهای در حــال توســعه کــه تحــت تأثیــر پیامدهــای جهانــی جنــگ قــرار گرفتهانــد.

 4درخواســت اتخــاذ و پیگیــری راه حلهــای هماهنــگ نــه تنهــا از ســوی کشــورها ،بلکــه از بخشهــای
خصوصــی ،جامعــه مدنــی و بخشهــای بشردوســتانه در جهــت ارایــه کمــک بــه آســیبپذیرترین مــردم در
سراســر جهــان .اتخــاذ رویکردهــای انفــرادی ،نتایــج بهینــه ای در بــر نخواهنــد داشــت.

در شرایط فعلی ،اقدامات زیر میتواند توسط دولتها انجام شود:
برای اطمینان از دسترسی کافی منابع غذایی برای تمامی افراد

-1حصــول اطمینــان از در دســترس قــرار داشــتن منابــع غذایــی و کودهــای شــیمیایی بــرای کشــورهایی
وابســته بــه واردات :دولتهــای کشــورهایی کــه بــه واردات مــواد غذایــی و کــود متکــی هســتند بــه دنبــال

تنــوع بخشــیدن بــه منابــع تامیــن خــود هســتند کــه شــامل :افزایــش تولیــد داخلــی و متنوعســازی منابــع
وارداتــی اســت .کشــورهای تولیدکننــده مــواد غذایــی نیــز بــه دنبــال افزایــش دسترســی بــه ذخایــر غذایــی
از طریــق کاهــش اتــاف و هــدر رفــت مــواد غذایــی در سراســر زنجیــره تامیــن هســتند .کشــورهایی کــه
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ذخایــر مــواد غذایــی زیــادی دارنــد بایــد از کشــورهای نیازمنــد حمایــت کننــد.
-2تمرکز بر نهادههای تولیدکنندگان مواد غذایی:
بــا تأمیــن و دسترســی کافــی دانههــا ،کودهــا و ســوخت بــرای تولیدکننــدگان مــواد غذایــی ،بهویــژه

خردهفروشهــا و تولیدکننــدگان محلــی مــواد غذایــی ،معیشــت مناســبی بــرای آنهــا فراهــم میشــود و آنهــا را
قــادر میســازد تــا در افزایــش میــزان تولیــد غــذای ملــی و محلــی کمــک کننــد.

-3ثابــت و قابــل پیــش بینــی نگــه داشــتن قیمــت حمــل و نقــل :مشــارکت در اقدامــات بینالمللــی بــه منظــور محــدود

کــردن افزایــش قیمــت هــای حمــل و نقــل و تــدارکات،

 فراهم آوردن امکان دسترسی و بهره گیری از مواد غذایی مورد نیاز برای همه افراد آسیب پذیر-4حفظ امنیت غذایی و تغذیه فقیرترین و آسیب پذیرترین مردم:
حصــول اطمینــان از برخــورداری تمامــی مــردم از حــق دسترســی غذایــی؛ تســهیل دسترســی آنهــا بــه مــواد غــذایمــورد نیــاز و تغذیــه آنهــا؛ بکارگیــری خدمــات اجتماعــی بــه منظــور کاهــش معضــات و ارتقــای رفــاه مــردم محلــی.

فراهم آوردن دسترسی به غذای بشردوستانه برای هر فردی در هر کجا در مواقع ضروری. -5امــکان دسترســی افــراد نیازمنــد بــه غــذا از طریــق کمــک هــای بشردوســتانه در صــورت لــزوم :دولتهــا،

ســازمانهای غیــر دولتــی و ســازمانهای بینالمللــی موظــف هســتند تــا منابــع مالــی کافــی بــرای ایــن هــدف را
تأمیــن کننــد.

 -6معافیــت هزینــه تأمیــن غــذای برنامــه جهانــی غــذا بــه منظــور کمکهــای بشردوســتانه بــا قیــد فــوری از

محدودیتهــای صــادرات مــواد غذایــی

سیاستگذاری ها باید بر اساس نیازهای محلی ،اولویت های ملی و شرایط در حال تحول بازار باشد. -7تشویق عملکرد مناسب بازارهای بین المللی کاال:
بــا وجــود عــدم اطمینــان ،تشــویق تــداوم رونــد آرام در تجــارت مــواد غذایــی و محصــوالت کشــاورزی .پیگیــری مــداوم
شــرایط بــازار ،شناســایی ســریع اختــاالت احتمالــی و اقدامــات هماهنــگ و فــوری بــه منظــور محــدود ســازی اثــرات
آ نها .

-8اجتناب از اتخاذ سیاستهای موقت:
کشــورها ملــزم بــه بــاز نگــه داشــتن بازارهــای غذایــی خــود و توقــف اعمــال محدودیتهــای تجــاری و ممنوعیــت
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صــادرات هســتند تــا تجــارت بینالمللــی مــواد غذایــی و کودهــا و همچنیــن تقاضــای داخلــی و جهانــی تــداوم یابــد.
در مواقــع بحرانــی اقداماتــی از قبیــل احتــکار محصــوالت ،ســفته بــازی و خریــد هراســناک 1تمامــی منابــع غذایــی،

همبســتگی را مــورد تهدیــد قــرار میدهــد .موانــع تجــاری و محدودیتهــای صادراتــی ،موجــب تشــدید نوســان
قیمتهــا میشــود؛ تــوان ضربــه گیــری بــازار جهانــی را محــدود میکنــد و در میانمــدت و بلندمــدت تأثیــرات منفــی

برجــای میگــذارد .زنجیرههــای تامیــن از جملــه میــزان بــذر ،حفاظــت از محصــوالت گیاهــی ،پــرورش دام ،ایجــاد
ت بــه منظــور فــرآوری غــذا و کلیــه سیســتمهای لجســتیکی بایــد بــه طــور کامــل فعــال نگــه داشــته شــوند.
زیرســاخ 

کشــورها در قالــب ســازمان تجــارت جهانــی ،متعهــد بــه ارائــه اطالعــات پیــش از اعمــال محدودیتهــای صادراتــی بــر
مــواد غذایــی هســتند تــا بــه ایــن شــکل ،کشــورهای واردکننــده ،زمــان بیشــتری بــرای هماهنگــی بــا وضعیــت بیابنــد.
دسترسی به منابع مالی
توانمندســازی دولتهایــی کــه بــه حمایــت فــوری نیــاز دارنــد از طریــق دسترســی بــه وجــوه تأمیــن مالــی واکنــش
اضطــراری ( )CRW ERFو از طریــق تأمیــن مالــی  IDA19و  IDA20بانــک جهانــی ،در صــورت لــزوم بــا اســتفاده
از دادههــای سیســتم ســازمان ملــل متحــد (بــه عنــوان مثــال ،تجزیــه و تحلیــل آســیبپذیری  )WFPبــرای کمــک
بــه تعییــن اولویتهــا .ایجــاد مکانیس ـمهای بــادوام و دارای بودجــه مناســب بــرای حمایــت از دولتهــای کشــورهایی

کــه تحــت تأثیــر بحــران هســتند امــا واجــد شــرایط  IDAنیســتند.
توصیه هایی در زمینه انرژی

افزایــش قیمتهــا امــکان تأثیرگــذاری بــر بــازار جهانــی و جابجایــی ســایر مصــرف کننــدگان را دارد .هــر چنــد کــه در

کوتــاه مــدت ،دولتهــا میتواننــد افزایــش قیمتهــا را بــرای حمایــت از مصــرف کننــدگان مدیریــت کننــد.
در بازه کوتاه مدت
 -1اقدامات هماهنگ کشورهای توسعه یافته:

اقدامــات و تدابیــر اتخــاذ شــده توســط بزرگتریــن مصــرف کننــدگان انــرژی نبایــد منجــر بــه تشــدید نوســانات فعلــی
بازارهــای انــرژی شــود .بــه منظــور کاهــش تأثیــرات منفــی ،دولتهــا بایــد از احتــکار خــودداری کننــد و بــا اقتصادهــای

پیشــرفته بــه منظــور در دســترس قــرار دادن ذخایــر اســتراتژیک نفــت در بــازار جهانــی از طریــق آژانــس بینالمللــی
انــرژی هماهنــگ باقــی بماننــد .دوم اینکــه در صــورت لــزوم ،اســتفاده از گنــدم در قالــب ســوختهای زیســتی را

کاهــش دهنــد (یــا حــذف کننــد).

1 - panic buying
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-2ارائه کمکهای هدفمند هم به دولتها و هم به مردم داخل کشورها:
کمکهــای جامعــه بینالمللــی بایــد بیشــتر بــه ســمت کشــورهای مدنظــر ســازمان ملــل قــرار داده شــود .بایــد

ســوخت مــورد نیــاز افــراد بــا درآمدهــای پاییــن تأمیــن شــود.

بــا ایــن وجــود ،حمایتهــا بایــد در اختیــار افــرادی کــه حقیقتـ ًا بــه آن نیــاز دارنــد ،از جملــه از طریــق ارائــه کمکهــای
نقــدی هدفمنــد و برنامههــای کمکهــای اجتماعــی قــرار داده شــود ،نــه اینکــه بــه طــور جهانــی تخصیــص داده شــود.

 -3مدیریت تقاضا و بهرهوری انرژی:
دولتهــا میتواننــد از فرصــت تابســتان بــه منظــور انجــام آزمایــش در زمینــه مدیریــت تقاضاهــای جدیــد و بهــرهوری
انــرژی ،ماننــد جایگزینــی دیگهــای گاز خانگــی بــا پمپهــای حرارتــی اســتفاده کننــد .بــه عنــوان مثــال ،بــا دوبرابــر

کــردن ســرعت فعلــی نصــب پمــپ هــای حرارتــی در اتحادیــه اروپــا ،در همــان ســال اول ،صرفــه جویــی  2میلیــارد
مترمکعبــی در مصــرف گاز را در پــی خواهــد داشــت البتــه ایــن امــر مســتلزم افزایــش ســرمایهگذاری  15میلیــارد
یورویی اســت.

 -4ارائه تعهد به تامین امنیت انرژی اوکراین از طریق سازمانهای ارائه دهنده کمکهای بشردوستانه
در بازه میان مدت
 -1تسریع پروژههای انرژی تجدیدپذیر در جهان صنعتی که مرحله برنامهریزی را پشت سر گذاشته است.
 -2هــر چنــد کــه انجــام برخــی از اقدامــات در جهــت افزایــش بهــرهوری در کوتــاه مــدت امــکان پذیــر اســت ،امــا

بســیاری از آنهــا بــه تغییــرات ســاختاری و درازمــدت نیــاز دارنــد ،از جملــه نوســازی و مقــاوم ســازی زیرســاختهای
حمــل و نقــل عمومــی و کمکربــن و همچنیــن زیرســاختهای انعطــاف پذیــر .ایــن ســرمایهگذاریها بایــد هــر چــه
ســریعتر صــورت پذیــرد تــا از میــزان آســیبپذیری در برابــر شــوکهای انــرژی در آینــده بکاهــد.

-3رفــع موانــع ســرمایهگذاری در زنجیــره تامیــن انــرژی خورشــیدی بــا تشــکیل کارگروههایــی بــا هــدف توســعه و

ارتقــا سیاس ـتهای کشــورها و مناطــق ویــژه .بــا ایــن اقدامــات ،تأمیــن ســرمایه بــه منظــور تقویــت تولیــد و مونتــاژ
محلــی و منطق ـهای ،افزایــش اعتبــار و تســریع بکارگیــری انرژیهــای تجدیدپذیــر در کشــورهای در حــال توســعه را
بــه همــراه خواهــد داشــت .ارائــه وامهــا در کشــورهای جهــان بایــد در جهــت افزایــش ســرمایهگذاری در انرژیهــای

تجدیدپذیــر صــورت پذیــرد.

 -4ایجــاد یــک کارگــروه اجرایــی بلندپایــه بــه منظــور ترســیم "نقشــه راه هیــدروژن ســبز" ،شــامل تامیــن مالــی ،راه

انــدازی ،همســان ســازی سیاس ـتها و ظرفیــت ســازی بــا حمایــت کشــورهای پیشــرو در عرصــه ســرمایهگذاری در
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هیــدروژن ســبز.
 .5یــک گــروه کاری آمونیــاک ســبز میتوانــد تغییــرات زنجیــره تامیــن بــه منظــور بهبــود کارایــی آن را هدفگــذاری

و تحلیــل نمایــد .بــه ویــژه از طریــق تمرکــز بــر وام دهــی جنــوب بــه جنــوب و توســعه مراکــز تولیــد آمونیــاک ســبز
در کشــورهای در حــال توســعه.

 -6دو برابر کردن انتقال انرژی ،بدون رها کردن بازیگری:
دولــت هــا بایــد ســریع ًا یــک مســیر تبــادل عادالنــه انــرژی را پیگیــری کننــد و بــر نقــش دسترســی کافــی بــه انــرژی به
منظــور نیــل بــه توســعه پایــدار تأکیــد کننــد .کشــورهای توســعه یافتــه و کمــک کننــدگان بایــد بــه کشــورهای در حــال

توســعه کمکهــای مالــی و فنــی ارائــه دهنــد تــا از آنهــا در تعییــن و اجــرای مســیرهای انتقــال خــود حمایــت کننــد.
توصیههای مالی

بــر اســاس تحلیلــی کــه اخیــراً در مــورد بحرانهــای متعــدد و متوالــی پیــش روی کشــورهای در حــال توســعه ارائــه
شــده اســت ،از جامعــه بینالمللــی بــه منظــور اقــدام ســریع در مقابلــه بــا آنهــا درخواســت کمــک شــده اســت .در
واقــع بــه هیــچ عنــوان فرصتــی بــرای تعلــل وجــود نــدارد .ماههــا انتظارکشــیدن بــرای انجــام اقدامــات الزم در جهــت
ممانعــت از وقــوع یــک دهــه از دســت رفتــه دیگــر بــرای توســعه ،بحــران عمومــی بدهــی و بــی ثباتــی اجتماعــی و

سیاســی ،قابــل قبــول نیســت .نظــام مالــی بینالمللــی ،از ابــزار و ظرفیــت الزم بــه منظــور پاســخگویی مناســب و

مقابلــه بــا چالشهــای فعلــی برخــوردار اســت؛ در ایــن راســتا ،رهبــری و اراده سیاســی میتوانــد ایــن امــر را ممکــن
ســازد .هیــچ توضیــح منطقــی بــرای عــدم انجــام آن وجــود نــدارد.

فراتــر از اصالحــات مــورد نیــاز در سیســتم مالــی جهانــی ،در ادامــه پیشــنهادات کلیــدی در چارچــوب شــرایط فعلــی

ارائــه میشــود کــه میتوانــد پاســخی را کــه جهــان و آســیبپذیرترین افــراد در انتظــار آن هســتند و بــه شــدت بــه
آن نیــاز دارنــد را بدهــد:

1.از مؤسســات مالــی بینالمللــی درخواســت مــی کنیــم تــا بــا تمرکــز بــر انعطافپذیــری و ســرعت ،امــکان تأمیــن
مالــی اضطــراری ،از جملــه کمکهــای بالعــوض بــه کشــورهایی کــه دچــار مشــکالت اجتماعــی و اقتصــادی

هســتند را بــا تأکیــد بــر انتقــال منابــع مثبــت خالــص انجــام دهــد.
 .2درخواست از صندوق بین المللی پول:

•افزایــش و حفــظ محدودیــت هــای دسترســی بــرای کمــک هــای مالــی ســریع .محدودیتهــای دسترســی ســاالنه
بــه تســهیالت اعتبــاری ســریع و ابزارهــای تامیــن مالــی ســریع را بــه ســطوح بحرانــی افزایــش دهیــد و محدودیــت

دسترســی تجمعــی موجــود را حداقــل تــا ســال  2024تمدیــد کنیــد.

•تعلیــق افزایــش نــرخ بهــره بــرای مــدت حداقــل  2ســال .اعمــال هزینههــای اضافــی در طــول یــک بحــران
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جهانــی بــی معناســت زیــرا ضــرورت تامیــن مالــی ،بیشــتر از اینکــه برآمــده از شــرایط داخلــی کشــورها باشــد،
ناشــی از شــوک اقتصــاد جهانــی اســت.

•برنامــه اعتمــاد ،تــاب آوری و پایــداری ( 1)RSTکــه اخیــراً ایجــاد شــده اســت را بــا فوریــت عملیاتــی کنیــد و
طراحــی آن را درســت انجــام دهیــد .اعالمیــه واجــد شــرایط ســاختن تعــداد زیــادی از اعضــای صنــدوق بینالمللــی
پــول بــرای  ،RSTیــک گام بســیار مثبــت در جهــت درســت اســت ،امــا شــرط برخــورداری صنــدوق بینالمللــی

پــول از یــک برنامــه منظــم بــرای دسترســی بــه  ،RSTبهــره گیــری از آن را محــدود ســاخته و منجــر بــه ایجــاد

تاخیرهــای مهمــی شــده اســت .لــذا اتخــاذ راه حلهــای بالقــوه ،ماننــد اجــازه دسترســی بــه  RSTدر مراحــل
اولیــه کــه نیــازی بــه یــک برنامــه موجــود صنــدوق بینالمللــی پــول نداشــته باشــد ،بایــد در نظــر گرفتــه شــود.

•از افزایــش تعهــدات بــرای احیــای حــق برداشــت ویــژه حمایــت کنیــد .ایــن امــر ،قــدرت مالــی صنــدوق بینالمللــی
پــول را از طریــق کاهــش فقــر و رشــد ( )PRGTو اعتمــاد ،تــاب آوری و پایــداری ( )RSTکــه اخیــراً ایجــاد شــده
اســت را افزایــش میدهــد .دشــواری شــرایط دسترســی بــه منابــع مالــی ،نبایــد کشــورهایی کــه بــه دریافــت

کمــک مالــی از طریــق ایــن مســیرهای وام دهــی نیــاز دارنــد را منصــرف کنــد.

•امــکان تأمیــن نقدینگــی بیشــتر بــرای کشــورهایی کــه بیشــترین تأثیــر را پذیرفتــه و آســیب پذیــر هســتند ،از
طریــق حــق برداشــت ویــژه یــا اقدامــات ویــژه 2را بررســی کنیــد.

.3فراخوان بانکهای توسعه چندجانبه (:)MDB

•مکانیس ـمهای موجــود بــرای تامیــن مالــی اضطــراری بــا پرداخــت ســریع وجــوه بایــد فعــال شــود و اســتفاده از
شــروط مربوطــه در شــرایط غیــر بحرانــی را بــه حداقــل برســاند.

•بانکهــای توســعه چندجانبــه را بــه بهــره گیــری از یــک رویکــرد منعطــف بــرای مدیریــت ریســک ترازنامــه،
تشــویق کنیــد تــا بــه طــور کامــل از ظرفیــت وام اضطــراری خــود اســتفاده کننــد.

•از تخصیص مجدد سرمایه به بانکهای توسعه چندجانبه از جمله در سطح منطقه ،پشتیبانی کنید.

•تخصیــص مجــدد منابــع اســتفاده نشــده بــرای هزینههــای اضطــراری تــا کشــورها از امــکان دسترســی بــه

نقدینگــی فــوری بــرای رویارویــی بــا بحــران برخــوردار باشــند.
 .4کاهش بدهی:

•مســائل مربــوط بــه بدهــی بایــد در دســتور کار سیاســی باالتــر قــرار بگیــرد .در ایــن راســتا ،بکارگیــری اراده سیاســی
و رهبــری بینالمللــی ضــروری اســت .بــه دلیــل افزایــش نیازهــای مالــی خارجــی کشــورهای در حــال توســعه در
پــی بحرانهــای پیچیــده (تغییــر آب و هــوا ،شــیوع کرونــا و تأثیــر جنــگ) ،ارائــه تســهیالت بدهــی اضطــراری

بــه کشــورهایی کــه در معــرض ریســک بــاالی بدهیانــد در دســتور کار قــرار گیــرد .اقــدام ســریع در ایــن زمینــه،
مــی توانــد از تــداوم تجمیــع ناپایــدار بدهــی در کشــورهای آســیب پذیــر ،پیــش از اینکــه جهــان وارد دور بعــدی
1 Resilience and Sustainability Trust
2 - Special Drawing Rights or special measures
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بحــران بدهــی ملــی شــود ،ممانعــت بــه عمــل آورد .اعمــال فشــار قــوی و هماهنــگ از ســوی موسســات برتــون

وودز بــه همــراه تمامــی کشــورهای ذینفــع ،حیاتــی اســت.

•مــا بــه تحلیلــی مــداوم و واقــع بینانــه از بدهــی نیــاز داریــم تــا قــادر بــه ارائــه تحلیلهــای جامــع از ماهیــت و
گســتره کاهــش بدهــی مــورد نیــاز باشــیم .بســتههای بخشــودگی بدهیهــا بایــد بــا در نظــر گرفتــن نیازهــای
مالــی بــرای بازیابــی ،اقدامــات اقلیمــی و  SDGsطراحــی شــوند.

•درخواســت از گــروه  20تــا فعــال ســازی مجــدد طــرح تعلیــق خدمــات چندجانبــه بدهــی بــه مــدت دو ســال و
سررســید  2تــا  5ســاله را برنامــه ریــزی کنــد.

•طراحــی ســریع یــک چارچــوب مشــترک بازنگــری شــده و قابــل اجــرا از ســوی گــروه کشــورهای  G20تــا در قالب
آن تجدیــد ســاختار بدهــی بــرای کشــورهای نیازمنــد ارائــه شــود .ایــن شــامل شــفافیت در جدولهــای زمانــی و

همچنیــن شــفافیت در مــورد بدهیهایــی اســت کــه بایــد پوشــش داده شــود ،ایــن موضــوع شــامل توقــف پرداخــت
بدهــی ،اجــرای شــفاف ،قابــل مقایســه بــودن راهــکار و نیــاز بــه گنجانــدن اعتباردهنــدگان خصوصــی و گســترش

تعهــد کشــورها بــه فراتــر از کشــورهای کمدرآمــد مــی شــود

•جبــران بدهیهــای ناشــی از تغییــرات آب و هوایــی و حــوادث طبیعــی :تجربیــات گذشــته در مــورد بدهیهــای
نســبت ًا جزیــی ناشــی از حــوداث طبیعــی و مهــار افزایــش میــزان بدهــی در ارتبــاط بــا ارتقــا ســطح ســازگاری بــا

تغییــرات آب و هوایــی و تأمیــن امنیــت غذایــی پــس از جنــگ اوکرایــن ،راهگشاســت.
 .5درخواســت از کشــورها بــه عمــل بــه تعهــدات کمکهــای رســمی توســعهای خــود .ایــن کشــورها متعهدنــد معــادل

 0.7درصــد از تولیــد ناخالــص ملــی خــود را بــه کمکهــای توســعهای اختصــاص دهنــد.

