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خالصه مدیریتی

   جنــگ همــواره یــک تــراژدی انســانی اســت و جنــگ اوکرایــن نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. تأثیــرات موجــی 
ایــن درگیــری، رنــج بشــری را بســیار فراتــر از مرزهــای آن گســترش می دهــد. جنــگ در همــه ابعــادش تشــدید شــده 
و بحــران جهانــی افزایــش هزینه هــای زندگــی کــه حداقــل در یــک نســل دیــده نشــده، زندگــی، معیشــت و آرزوهــای 

مــا بــرای جهانــی بهتــر تــا ســال 2030 را بــه خطــر می انــدازد.

ــروزه، 60  ــت. ام ــه اس ــرار گرفت ــکننده ای ق ــت ش ــان در وضعی ــاد جه ــد 91، اقتص ــا  کووی ــارزه ب ــال مب ــس از دو س پ
درصــد از کارگــران، درآمــد واقعــی کمتــری نســبت به پیــش از شــیوع کرونــا دارنــد. 60 درصــد از فقیرتریــن کشــورها بــا 
معضــل بدهــی یــا ریســک بــاالی مواجهــه بــا آن روبــرو هســتند. کشــورهای درحال توســعه ســاالنه 1/2 تریلیــون دالر 
را به منظــور کاهــش شــکاف میــان طبقــات اجتماعــی صــرف می کننــد و ســاالنه بــه 4/3 تریلیــون دالر، یعنــی بســیار 

بیشــتر از گذشــته، بــرای دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار نیــاز اســت. 

ــگ،  ــاز جن ــا آغ ــه اســت. ب ــز کاهش یافت ــات نی ــا نامالیم ــه ب ــرای مقابل ــردم ب ــت کشــورها و م ــاس، ظرفی    براین اس
چشــم انداز رشــد متوســط جهانــی بــه ســمت کاهــش مــورد بازنگــری قــرار گرفــت. ترازهــای مالــی بســیاری از کشــورها 
رو بــه وخامــت گــذارده اســت و تنهــا در پــی افزایــش قیمــت ذرت و گنــدم، 1/5 درصــد از درآمــد واقعــی متوســط خانــوار 
کاهــش پیــدا کــرده اســت. در سرتاســر جهــان، افــراد بیشــتری بــا شــرایط مشــابه قحطــی و همچنیــن شــرایط اضطراری 
ــرات  ــن و تأثی ــا جنــگ در اوکرای ــر، همــراه ب ــن بیمــاری همه گی ــدگار ای ــرات مان گرســنگی شــدید مواجــه شــده اند. اث
تغییــرات آب وهوایــی، احتمــااًل مجــدداً رتبــه فقــر را بیشــتر افزایــش می دهــد و بــا افزایــش فقــر، آســیب پذیری به ویــژه 

بــرای زنــان و دختــران افزایــش می یابــد. 

ــیب را  ــترین آس ــد، بیش ــیب پذیری ها برخوردارن ــا آس ــه ب ــرای مقابل ــدودی ب ــت مح ــه از ظرفی ــرادی ک ــورها و اف کش
ــد:  ــاد می کنن ــرات را ایج ــن اث ــال، ای ــی انتق ــال اصل ــه کان ــوند. س ــل می ش ــی متحم ــه زندگ ــاری هزین ــران ج از بح
افزایــش قیمــت مــواد غذایــی، افزایــش قیمــت انــرژی و وخیــم شــدن شــرایط مالــی. هرچنــد کــه هــر یــک از ایــن 
ــر وارد  ــا یکدیگ ــد ب ــرآن، می توانن ــا عالوه ب ــذارد، ام ــای بگ ــی برج ــرات مهم ــد تأثی ــود می توان ــر به خودی خ عناص
ــاالی ســوخت  چرخه هایــی معیــوب شــوند، اتفاقــی کــه متأســفانه از قبــل آغــاز شــده اســت. به عنوان مثــال، قیمــت ب
ــواد  ــه افزایــش قیمت هــای م ــد کشــاورزان را افزایــش می دهــد کــه ممکــن اســت منجــر ب و کــود، هزینه هــای تولی
غذایــی و کاهــش بازدهــی مــزارع شــود. ایــن امــر می توانــد باعــث کاهــش درآمدهــای مالــی خانــوار، افزایــش فقــر، 
ــار  ــر، فش ــای باالت ــب آن، قیمت ه ــود. متعاق ــی ش ــی اجتماع ــه بی ثبات ــن زدن ب ــی و دام ــتانداردهای زندگ ــش اس کاه
ــش  ــعه را افزای ــورهای درحال توس ــتقراض کش ــه اس ــه هزین ــد ک ــش می ده ــره افزای ــای به ــش نرخ ه ــرای افزای را ب
ــر  ــرژی را گران ت ــی و ان ــواد غذای ــه واردات م ــد. در نتیج ــش می ده ــا را کاه ــول آن ه ــال ارزش پ داده و درعین ح
می کنــد و ایــن چرخــه مجــدداً تکــرار می شــود. ایــن تحــوالت، پیامدهــای تأســف برانگیــزی بــرای انســجام اجتماعــی، 

ــی دارد. ــی در پ ــت جهان ــح و امنی ــی و صل ــتم های مال سیس

   غــذا هرگــز نبایــد به عنــوان کاالی لوکــس باشــد بلکــه حــق اساســی بشــر اســت و بااین حــال، ایــن احتمــال وجــود 
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ــه در طــی  ــن فاجع ــل شــود. ای ــی تبدی ــاد جهان ــا ابع ــی ب ــه غذای ــک فاجع ــه ی ــه بحــران موجــود، به ســرعت ب دارد ک
ــل  ــرای بســیاری از کشــورها غیرقابل تحم ــگ، ب ــاز جن ــان آغ ــا از زم ــته اســت، ام ــود داش ــال ها شــکل گرفته و وج س
ــا 181 میلیــون نفــر در 41 کشــور از 53 کشــوری  شــده اســت. پیش بینــی می شــود کــه در ســال 2202، بیــن 179 ت
ــن،  ــر ای ــر از آن مواجــه شــوند. عــالوه ب ــا شــرایط بدت ــی ی ــا بحــران غذای کــه اطالعــات آنهــا در دســترس اســت، ب
در صــورت کاهــش صــادرات مــواد غذایــی از فدراســیون روســیه و اوکرایــن و کاهــش دسترســی بــه غــذا در سراســر 
جهــان، انتظــار مــی رود کــه در ســال 2023، 19 میلیــون نفــر دیگــر نیــز در ســطح جهــان بــا ســوءتغذیه مزمــن مواجــه 

شــوند. 

   افزایــش بی ســابقه قیمت هــای مــواد غذایــی، کاهــش ارزش ارز و فشــارهای تورمــی عوامــل کلیــدی هســتند. هرچنــد 
کــه شــاخص قیمــت مــواد غذایــی فائــو در فوریــه 2022، حتــی پیــش از آغــاز جنــگ بــه باالتریــن حــد خــود رســیده 
ــن  ــارس 2022، شــاهد بزرگ تری ــی در م ــواد غذای ــن قیمــت م ــورد باالتری ــت رک ــا ثب ــون، ب ــا کن ــان ت ــود، از آن زم ب
ــز  ــرایط چالش برانگی ــدید ش ــود تش ــا وج ــال، ب ــم و بااین ح ــخ بوده ای ــاه در تاری ــک م ــی ی ــا در ط ــش قیمت ه افزای
فعلــی، برخــی از عوامــل مؤثــر حاکــی از ایــن امــر اســت کــه احتمــااًل وضعیــت امنیــت غذایــی در فصــول آینــده بســیار 

ــد. ــد ش ــر خواه وخیم ت

ــالروس،  ــیه و ب ــیون روس ــود از فدراس ــه ک ــش عرض ــاری و کاه ــای تج ــرژی، محدودیت ه ــای ان ــش هزینه ه    افزای
منجــر بــه افزایــش قیمــت کــود حتــی ســریع تر از قیمــت مــواد غذایــی شــده اســت؛ بنابرایــن، بســیاری از کشــاورزان 
ــر از  ــا گران ت ــاز آنه ــای موردنی ــرا قیمــت کوده ــد می شــوند، زی ــه کاهــش تولی ــور ب ــکان، مجب و به خصــوص خرده مال
ــان  ــه دو ســال زم ــل ب ــد کــود، حداق ــت کارخانه هــای جدی ــه فعالی ــاز ب ــی اســت کــه می فروشــند. متأســفانه آغ غالت

نیــاز دارد؛ امــری کــه بــه معنــای محدودیــت بیشــتر عرضــه فعلــی کــود اســت.

   بــه دلیــل ایــن مســئله کلیــدی کــود، ممکــن اســت تولیــد جهانــی غــذا در ســال 2023 نتوانــد تقاضــای فزاینــده را 
بــرآورده کنــد. برنــج کــه تاکنــون بــه دلیــل عرضــه خــوب و قیمــت پایینــی کــه داشــته، یکــی از مــواد غذایــی اصلــی 
ــوان  ــش ت ــده کاه ــر پدی ــی تحت تأثی ــور قابل توجه ــه ط ــد ب ــوده، می توان ــان ب ــی در جه ــن کاالی اصل و پرمصرف تری

مالــی خریــد کــود بــرای فصــل آینــده قــرار گیــرد.

   زمــان محــدودی بــرای ممانعــت از بحــران غذایــی در ســال 2023 وجــود دارد کــه در صــورت تــداوم جنــگ، هــر دو 
مشــکل دسترســی بــه مــواد غــذا و قیمت هــای بــاالی غــالت و کودهــا تــا فصــل کاشــت بعــدی ادامــه پیــدا خواهــد 
کــرد؛ در بدتریــن ســناریو، دسترســی بــه مــواد غذایــی کاهــش خواهــد یافــت و بحــران کنونــی در زمینــه ذرت، گنــدم 
و روغــن نباتــی، می توانــد بــه ســایر محصــوالت اصلــی تســری یابــد و میلیاردهــا نفــر دیگــر را نیــز تحت تأثیــر قــرار 

دهــد.

   محدودیت هــای صادراتــی مــواد غذایــی و کودهــای شــیمیایی از آغــاز جنــگ افزایش یافتــه اســت. در مقــام مقایســه، 
محدودیت هــای فعلــی از آنچــه در طــول بحــران قیمــت مــواد غذایــی در ســال 2008-2007 کــه شــاهد افزایــش 40 
ــی،  ــاری فعل ــای تج ــه محدودیت ه ــت؛ به نحوی ک ــه اس ــر رفت ــم، فرات ــاورزی بودی ــوالت کش ــت محص ــدی قیم درص
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ــن بحــران را تشــدید  ــه ای ــذارد ک ــر می گ ــان تأثی ــه شــده در ســطح جه ــای مبادل ــر یک پنجــم کل کالری ه ــًا ب تقریب
ــای  ــدارد. محدودیت ه ــی ن ــز تفاوت ــی نی ــران فعل ــد. بح ــی دارن ــت توزیع ــی ماهی ــای غذای ــی بحران ه ــد. تمام می کن
صادراتــی، مانــع تجــارت اســت کــه بــرای رســاندن منابــع غذایــی و کودهــای ضــروری بــه افــرادی کــه بیشــتر محتــاج 

هســتند، نیــاز اســت.

ــزان و ســطح  ــک کشــور، می ــد. ســطح آســیب پذیری ی ــرار دارن ــگ ق ــواج شــوک جن ــرض ام ــی در مع ــه به نوع   هم
مواجهــه آن بــا معضــالت و نیــز توانایــی آن بــرای مقابلــه بــا شــوک را تعییــن می کنــد و ایــن یــک چالــش در جهــان 
ــا کمیســیون های اقتصــادی  ــل متحــد همــراه ب ــه بحــران ســازمان مل ــی ب درحال توســعه اســت. گــروه واکنــش جهان
منطقــه ای ســازمان ملــل، یــک ارزیابــی از آســیب پذیری جهانــی را در مــورد ظرفیــت کشــورها بــرای مقابلــه بــا هــر 
ــن  ــده از ای ــج برآم ــد. نتای ــد، انجــام دادن ــد ایجــاد کنن ــی کــه می توانن ــال و چرخه هــای معیوب ــک از کانال هــای انتق ی
ــت،  ــر جمعی ــارد نف ــدود 1/6 میلی ــا ح ــور ب ــازد: 94 کش ــم می س ــیب پذیری را مجس ــر از آس ــری فراگی ــی، تصوی ارزیاب
ــا آن نیســتند. از 1/6میلیــارد نفــر،  به شــدت در معــرض حداقــل یــک بعــد از بحــران قــرار دارنــد و قــادر بــه مقابلــه ب
ــی کــه  ــن معن ــه ای ــد، ب ــار"1  زندگــی می کنن ــراد در کشــورهای "یــک بحــران تمام عی ــا ســه چهارم اف ــارد ی 1/2 میلی

کشــورهایی کــه هم زمــان در معــرض هــر ســه بعــد بحــران مالــی، غــذا و انــرژی قــرار دارنــد.

ــه  ــود ک ــوار ش ــی و خان ــای مل ــازی بودجه ه ــه فشرده س ــر ب ــد منج ــردم می توان ــا و م ــیب پذیری دولت ه ــن آس    ای
آنهــا را بــه دادوســتدهای دشــوار و دردنــاک وادار می کنــد. در صــورت عــدم گســترش سیســتم های حمایــت اجتماعــی 
و شــبکه های ســالمت به انــدازه کافــی در کشــورهای درحال توســعه، احتمــال کاهــش بودجــه مربــوط بــه ســالمت در 
خانواده هــای فقیــر کــه بــا خطــر گرســنگی مواجــه هســتند، وجــود دارد. کودکانــی کــه بــه دلیــل کوویــد -19 موقتــًا 
مدرســه را تــرک کردنــد، اکنــون ممکــن اســت بــرای همیشــه از سیســتم آموزشــی خــارج شــوند یــا خرده مالــکان یــا 
ــد. درعین حــال، به جــز  ــرژی تعطیــل کنن ــر ان ــه دلیــل قبــوض باالت ــازه خــود را ب ــان خــرد ممکــن اســت مغ کارآفرین
کشــورهایی کــه بــا پیگیــری اقدامــات چندجانبــه به منظــور مواجهــه بــا فشــارهای نقدینگــی بالقــوه و افزایــش فضــای 
ــت  ــار پرداخ ــود در کن ــرژی خ ــذا و ان ــن غ ــه تأمی ــت هزین ــور پرداخ ــورها به منظ ــایر کش ــد، س ــدام می کنن ــی اق مال
بدهی هــا و افزایــش هزینه هــای حمایــت اجتماعــی در صــورت لــزوم، بــا مشــکل مواجــه خواهنــد شــد. زمــان در حــال 
گــذر اســت امــا هنــوز زمــان بــرای مهــار بحــران هزینه هــای زندگــی و مشــقت های انســانی ناشــی از آن وجــود دارد. 

ــر و هم زمــان ضــروری اســت: اتخــاذ دو رویکــرد فراگی

ــا ابهــام در قیمــت کاالهــا و افزایــش  ــه بازارهــای جهانــی آورده شــود، نوســانات کاهــش داده شــود و ب    1-ثبــات ب
هزینــه بدهــی مقابلــه شــود. علی رغــم تــداوم جنــگ، هیــچ راه حــل مؤثــری بــرای بحــران غذایــی بــدون ادغــام مجــدد 
تولیــد مــواد غذایــی اوکرایــن و همچنیــن مــواد غذایــی و کودهــای تولیــد شــده توســط فدراســیون روســیه در بازارهــای 

جهانــی وجــود نخواهــد داشــت.

   2- افزایــش ظرفیــت مــردم و کشــورها به منظــور مقابلــه بــا بحــران. ایــن بــه معنــای کمــک بــه کشــورهایی اســت 

1  - perfect-storm
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کــه شــدیداً در معــرض خطــر قــرار گرفته انــد از طریــق افزایــش فضــای مالــی1  و دسترســی بــه نقدینگــی کشــورها 
ــه  ــا ب ــد ت ــت کنن ــود را تقوی ــالمت خ ــبکه های س ــی و ش ــت اجتماع ــتم های حمای ــد سیس ــا بتوانن ــه آنه به نحوی ک
ــا نامالیمــات افزایــش  ــه ب ــرای مقابل جمعیــت فقیــر و آســیب پذیر خــود کمــک کننــد و در نتیجــه توانایــی مــردم را ب

دهنــد.

ــته،  ــار داش ــراً اظه ــد اخی ــل متح ــازمان مل ــرکل س ــه دبی ــور ک ــد همان ط ــان می ده ــی نش ــن بررس ــوع، ای    در مجم
ــی اســت". تمامــی مکانیســم های پرداخــت  ــرای بحــران مال ــه راه حــل ب ــه زندگــی، ارائ ــا راه حــل بحــران هزین "تنه
ســریع موجــود در ســازمان های مالــی بین المللــی بایــد مجــدداً فعــال شــوند و صــدور حــق برداشــت ویــژه 2 جدیــدی 
ــورها  ــت. کش ــت اس ــز اهمی ــز حای ــع نی ــح مناب ــرف صحی ــان از مص ــول اطمین ــال، حص ــود. بااین ح ــری ش ــد پیگی بای
ــا اقدامــات هدفمنــد بیشــتر  به منظــور تکمیــل اقدامــات در جهــت ایجــاد سیســتم های حمایــت اجتماعــی می تواننــد ب
ــری در  ــاص سراس ــدم اختص ــدار و ع ــعه پای ــای توس ــا ضرورت ه ــو ب ــه همس ــد 3 ک ــراری زمانمن ــات اضط ــا اقدام و ی
جهــان باشــد بــا بحــران مواجهــه کننــد. نهایتــًا، بایــد بــه هــر قیمتــی از بــروز یــک اثــر دومینویــی کــه در آن مشــکالت 
پرداخــت بدهــی منجــر بــه ایجــاد بحــران بدهــی سیســتماتیک در کشــورهای درحال توســعه شــود، ممانعــت بــه عمــل 
آورد. کشــورهای گــروه G7 و G20 ملــزم بــه ارائــه ابزارهــای تجدیــد ســاختار بدهــی هســتند کــه بــرای ایــن هــدف 

مناســب اســت.

   برخــورداری از اراده سیاســی قــوی در سراســر جامعــه بین المللــی، موردنیــاز اســت. اتخــاذ رویکردهــای تأمیــن امنیــت 
غــذای انفــرادی، کارســاز نخواهــد بــود. بلکــه تنهــا اتخــاذ یــک رویکــرد جامــع مطابــق بــا شــرایط اضطــراری فعلــی 
همــراه بــا نــگاه بــه آینــده، مفیــد اســت. چرخه هــای معیوبــی کــه در پــی ایــن بحــران ایجــاد شــوند حاکــی از ایــن امــر 

اســت کــه هیــچ یــک از ابعــاد ایــن بحــران را نمی تــوان به صــورت انفــرادی و غیــر جمعــی کنتــرل کــرد.

ــت.  ــترک اس ــئولیت مش ــک مس ــه و ی ــرای هم ــکل ب ــد؛ مش ــرار می ده ــر ق ــا را تحت تأثی ــه م ــران، هم ــن بح    ای
ــد. برخــی کشــورها، جوامــع و مــردم  ــرار نمی گیرن ــر ق ــدازه تحت تأثی ــه یــک ان ــد بپذیریــم کــه همــه ب بااین حــال، بای
نســبت بــه ســایرین آســیب پذیرتر هســتند و ابتــدا بایــد بــه آنهــا کمــک شــود. به منظــور نجــات جهــان، یــک جهــان 

نیــاز اســت )یــک دســت صــدا نــدارد(. همیــن االن بایــد شــروع کــرد.   4

1- بزرگ ترین بحران هزینه زندگی در قرن بیست و یکم تا به امروز

   بزرگ تریــن بحــران هزینــه زندگــی در قــرن بیســت و یکــم زمانــی رخ داده اســت کــه مــردم و کشــورها از ظرفیــت 
محــدودی بــرای مقابلــه بــا آن برخــوردار بوده انــد. جنــگ در اوکرایــن، مــردم جهــان را در مخمصــه قــرار داده اســت؛ 5 از 
یــک ســو، شــوک شــدید قیمتــی در مــواد غذایــی، انــرژی و بازارهــای کــود بــه دلیــل وقــوع جنــگ باتوجه بــه مرکزیــت 
فدراســیون روســیه و اوکرایــن در ایــن بــازار، ایجــاد شــده اســت. از ســوی دیگــر، بســتر بســیار شــکننده ای اســت کــه 

1 - fiscal space
2 - a new emission of Special Drawing Rights
3 - time-bound
4 - It takes a world to fix a world, what is needed now is to start
5 - has trapped the people of the world between a rock and a hard place
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ــد -19 و  ــا بحران هــای آبشــاری1 ناشــی از همه گیــری کووی ــی کــه ب ــه اســت؛ جهان ــن بحــران در آن شــکل گرفت ای
تغییــرات آب وهوایــی مواجــه اســت، وقــوع یــک شــوک بــه ایــن بزرگــی، حتــی بــدون درنظرگرفتــن بعــد زمانــی، چالــش 

مهمــی محســوب می شــود. ایــن شــوک حتــی مــی توانــد چالــش کلیــدی قــرن بیســت و یکــم باشــد.

بحران هزینه های زندگی به دلیل شوک های شدید قیمت

●   شــاخص قیمــت مــواد غذایــی فائــو، نزدیــک بــه ســطح رکــورد و 20/8 درصــد باالتــر از همیــن زمــان در ســال 
ــته است. گذش

●   نوســانات بــازار انــرژی بــا درک ایــن موضــوع کــه یــک درگیــری طوالنی مــدت منجــر بــه افزایــش قیمــت انــرژی 
در میان مــدت و بلندمــدت خواهــد شــد، افزایش یافتــه اســت. در حــال حاضــر قیمــت نفــت خــام بــه بــاالی  120دالر 
ــه ســال  ــرژی به طورکلــی در ســال 2022 نســبت ب در هــر بشــکه رســیده اســت و پیش بینــی می شــود کــه قیمــت ان

2021، بــا افزایــش 50 درصــدی مواجــه شــود.

بــه طــور خــاص قیمــت گاز طبیعــی در اروپــا در مقایســه بــا ســال 2020، ده برابــر افزایــش یافتــه اســت. بســیاری از 
واردکننــدگان بــزرگ گاز طبیعــی متعهــد بــه کاهــش چشــمگیر وابســتگی بــه گاز طبیعــی از روســیه از طریــق واردات 
بیشــتر گاز طبیعــی مایــع از ســایر کشــورها شــده اند کــه بــه طــور بالقــوه ممکــن اســت قیمــت انــرژی را بــرای برخــی 

از کشــورهای درحال توســعه کــه وابســته بــه بــازار گاز طبیعــی مایــع بــرای واردات هســتند، افزایــش دهــد. 2

●   در حال حاضر قیمت کود، بیش از دوبرابر میانگین سال های 2000 تا 2020 است.

ــر میانگیــن قبــل از شــیوع کوویــد 19 اســت  ●   در حــال حاضــر هزینه هــای حمل ونقــل دریایــی، بیــش از ســه براب
کــه در پــی تأثیــرات تأخیــرات ناشــی از بحــران کوویــد 19 و تخریــب تأسیســات ترابــری )و به ویــژه بنــادر( اوکرایــن 
ــا ازدحــام و ســایر عوامــل ماننــد افزایــش هزینــه ســوخت  و همچنیــن حجــم بیشــتر ترافیــک و تأخیرهــای مرتبــط ب
ــا افزایــش شــدید هزینــه ســوخت طــی ســه مــاه اخیــر در  ایجــاد شــده اســت. این گونــه تخمیــن زده می شــود کــه ب
ــل  ــای حمل ونق ــدی کل هزینه ه ــا 14 درص ــش 5 ت ــه افزای ــر ب ــون منج ــوب، تاکن ــمال - جن ــاری ش ــیرهای تج مس

دریایــی شــده اســت.

ــه کاهــش ارزش پــول کشــورهای درحال توســعه  ــرخ بهــره و عــدم اطمینــان ســرمایه گذاران، منجــر ب ●   افزایــش ن
و نیــز کاهــش ظرفیــت آنهــا بــرای اســتقراض از بازارهــای خارجــی شــده اســت. پــس از 100 روز اول جنــگ، ارز 142 
کشــور درحال توســعه بــه طــور متوســط   2/8 درصــد در برابــر دالر آمریــکا )2/7 درصــد از اول ژانویــه تاکنــون3( کاهــش 

یافتــه اســت و بــازده اوراق قرضــه آنهــا بــه طــور متوســط   77 امتیــاز پایــه4 افزایــش یافتــه اســت. 

ــور  ــه ظه ــروع ب ــران ش ــال بح ــای انتق ــول کانال ه ــه در ط ــت ک ــی اس ــن نگران ــوب، بزرگ تری ــای معی ●   چرخه ه

1 - the cascading crises
2 - potentially price out some developing coun- tries from the Liquified Natural Gas market on which they rely 
for energy imports-
3 - YTD
4 - basis points
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کرده انــد. افزایــش قیمــت انــرژی به ویــژه گازوئیــل و گاز طبیعــی، هزینه هــای کــود و حمل ونقــل را افزایــش 
ــه کاهــش  ــر منجــر ب ــن ام ــد. ای ــش می دهن ــی را افزای ــواد غذای ــد م ــای تولی ــل، هزینه ه ــن عام ــر دو ای ــد. ه می ده
بــازده کشــت و کار و حتــی افزایــش قیمــت مــواد غذایــی در فصــل آینــده می شــود. ایــن امــور بــه نوبــه خــود منجــر 
بــه افزایــش شــاخصه های تــورم و تشــدید فشــارهای نــرخ بهــره و دشــوارتر شــدن شــرایط مالــی می شــوند. شــرایط 
ــی  ــواد غذای ــای واردات م ــد؛ هزینه ه ــش می ده ــعه را کاه ــورهای درحال توس ــد ارز کش ــدرت خری ــخت تر، ق ــی س مال
ــه افزایــش هزینه هــای خدمــات بدهــی1  ــی را کاهــش می دهــد و منجــر ب ــرژی را افزایــش می دهــد؛ فضــای مال و ان

می شــود.

ــای  ــده توســط بحــران هزینه ه ــوب ایجــاد ش ــای معی ــود. چرخه ه ــم نمی ش ــا خت ــه همین ج ــرا ب ــال ماج  ●   بااین ح
ــر غــذا  ــای قیمــت باالت ــه معن ــر ب ــورم باالت ــی اجتماعــی و سیاســی شــود. ت ــه بی ثبات ــد منجــر ب ــز می توان زندگــی نی
ــه نوبــه خــود باعــث کاهــش درآمــد واقعــی خانواده هــا و به تبــع آن،  و انــرژی و هزینــه زندگــی باالتــر اســت. ایــن ب
کاهــش اســتانداردهای زندگــی و فرصــت بــرای آینــده ای بهتــر می شــود. در پــی آن، برخــی از خانواده هــا دســت بــه 
ــا  ــل از مدرســه ی ــرک تحصی ــا، ت ــت آنه ــا کیفی ــی ی ــه کاهــش وعده هــای غذای ــاک از جمل جایگزین ســازی های دردن
کاهــش هزینه هــای مراقبت هــای بهداشــتی می زننــد. اغلــب ایــن تصمیمــات بــر زنــان و دختــران تأثیرگــذاری بیشــتر 
ــری،  ــا افزایــش نابراب ــه ت ــر فقــر گرفت ــده ای از ســطوح باالت ــرات بلندمــدت نگران کنن ــن تصمیمــات، اث دارد. اتخــاذ ای
ــد. تمامــی این هــا، توانایــی مــردم و  ــر و کاهــش دســتمزدهای واقعــی در بردارن ــر، بهــره وری پایین ت آمــوزش محدودت
دولت هــا را به منظــور مقابلــه بــا بحــران را کاهــش می دهنــد و بــه ناآرامی هــای اجتماعــی و سیاســی دامــن می زننــد.

ــه  ــرای مقابل ــرات آب وهوایــی، ظرفیت هــای مــردم و کشــورها را ب بحران هــای مرکــب از شــیوع بیمــاری و تغیی
محــدود کرده اســت

●   از ســال 2019، تعــداد افــرادی کــه در فقــر شــدید زندگــی می کننــد، بــه رقــم 77 میلیــون نفــر و تعــداد افــرادی 
کــه بــا بحــران غذایــی حــاد مواجــه هســتند بــه 193 میلیــون نفــر رســیده اســت.

●   در سراســر جهــان، از هــر پنــج کارگــر، ســه نفــر کــه عمدتــًا در کشــورهای درحال توســعه هســتند، درآمــد واقعــی 
کمتــری نســبت بــه قبــل از شــیوع کرونــا دارنــد.

●   در آفریقــا، 58 میلیــون نفــر کــه درســت بــاالی خــط فقــر زندگــی می کننــد بــه دلیــل تأثیــرات ترکیبــی همه گیــری 
کرونــا و جنــگ در اوکرایــن در معــرض خطــر ســقوط بــه ســمت فقر هســتند.

●   حدود 4/1 میلیارد نفر، فاقد حمایت اجتماعی هستند.

●   در پــی شــیوع کرونــا، شــکاف جنســیتی در ســاعات کاری جهانــی افزایــش یافتــه اســت. در سراســر جهــان، زنــان 
هفتــه ای 18/9 ســاعت یــا 57 درصــد از میانگیــن 33/4 ســاعت کار مــردان را در هفتــه صــرف اشــتغال می کننــد.

●   ساالنه بیش از 20 میلیون نفر به دلیل اثرات تغییرات آب وهوایی به اجبار آواره می شوند.

1  - the costs of servicing debt
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●   حــدود 90 میلیــون نفــر در آســیا و آفریقــا کــه پیش تــر بــه بــرق دسترســی پیــدا کــرده بودنــد، دیگــر تــوان پرداخــت 
هزینــه نیازهــای اولیــه انــرژی خــود را ندارند.

●   تنهــا طــی ســال های 2019 تــا 2021 در سراســر جهــان، 30 میلیــون نفــر دسترســی بــه ســوخت تمیــز پخت وپــز 
را از دســت دادنــد. در حــال حاضــر، 2/4 میلیــارد نفــر در سراســر جهــان فاقــد دسترســی بــه ایــن نــوع ســوخت هســتند.

●   در ســال 2020، 15 میلیــون نفــر در جنــوب صحــرای آفریقــا کــه ایــن اواخــر بــه بــرق ســطح یــک 1 دسترســی پیــدا 
کــرده بودنــد، دیگــر قــادر بــه پرداخــت آن نبودنــد و مجــدداً بــه دامــن فقــر انــرژی فــرو رفتنــد. ایــن در حالــی اســت 

کــه حــدود 568 میلیــون نفــر در جنــوب صحــرای آفریقــا در ســال 2016 بــه بــرق دسترســی نداشــتند.

کشورها نیز به منظور مقابله با این بحران جدید ضعیف تر هستند

 )GDP( ــی ــی جهان ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــاد از رش ــط آنکت ــه توس ــی ک ــگ در پیش بینی های ــاز جن ــان آغ ●   از زم
ــه اســت و یــک درصــد کامــل آن را کاهــش داده  ــرار گرفت ــود، مــورد بازنگــری ق ــه ب ــرای ســال 2022 صورت گرفت ب
ــرده و آن  ــی ک ــرای 143 کشــور را بازبین ــول پیش بینی هــای رشــد خــود ب ــی پ ــدوق بین الملل اســت. درعین حــال، صن

ــرده اســت. ــی ک ــن پیش بین ــه پایی را رو ب

شکل 1- تحلیل توانایی کشورها در مواجهه با بحران ها 

1  - tier-1 electricity
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●   در اقتصادهــای درحال توســعه بیــن ســال های 2019 تــا 2021، ســطح بدهــی عمومــی از 55/7 بــه 65/1 درصــد 
ــن  ــور تأمی ــا به منظ ــن اقتصاده ــه ای ــود ک ــرآورد می ش ــه ب ــت و این گون ــه اس ــش یافت ــی افزای ــص داخل ــد ناخال تولی
بدهــی خارجــی عمومــی خــود در ســال 2022، بــه 311 میلیــارد دالر، معــادل حــدود 13/6 درصــد از درآمدهــای دولتــی 

نیــاز داشــته باشــند.

ــاالی مشــکالت  ــا در معــرض خطــر ب ــای بدهــی ی ــن کشــورها در تنگن ●   در ســطح جهــان، 60 درصــد از فقیرتری
ــد. بدهــی قــرار دارن

●   ILO تخمیــن زده اســت کــه در کشــورهای درحال توســعه، شــکاف مالــی حمایــت اجتماعــی1 1/2  تریلیــون دالر 
در ســال اســت.

●   آنکتــاد، شــکاف مالــی ســاالنه بــرای دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار 2(SDGs)  را مــورد تجدیدنظــر قــرار 
داده و آن را 4/3 تریلیــون دالر ارزیابــی کــرده اســت؛ یعنــی بیــش از بــرآورد رقــم ســاالنه 2/5 تریلیــون دالری در ســال 

2015، زمانــی کــه دســتور کار 2030 بــرای توســعه پایــدار تصویــب شــده بــود.

●   خســارات ناشــی از بالیــای تغییــرات آب وهوایــی در اقتصــاد جهانــی، هرســال حــدود 520 میلیــارد دالر اســت کــه 
ــه  ــری ک ــد؛ ام ــاص می دهن ــود اختص ــه خ ــوب را ب ــرات نامطل ــتری از اث ــهم بیش ــعه، س ــورهای درحال توس ــه کش البت
آنهــا را به جــای صــرف پــول بــرای اهــداف توســعه ای، ملــزم بــه هدایــت پــول عمومــی داخلــی بیشــتری بــه ســمت 

ــان ناشــی از آن می ســازد.  ــران ضــرر و زی ــرات و جب ــا تغیی ســازگاری ب

شکل 2- چرخه های معیوب 

1  - the social protection financing gap
2  - Sustainable Development Goals
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شکل 3- تاثیر چرخه های معیوب در تشدید ناآرامی های اجتماعی و سیاسی 

2-تأثیرات بحران هزینه های زندگی بر مردم

   ایــن بحــران به ســرعت بودجــه خانوارهــا را محــدود می ســازد؛ امــری کــه پیامدهــای مهمــی از نظــر ســطح فقــر، 
درآمــد واقعــی، پیشــرفت تحصیلــی و همچنیــن دسترســی بــه غــذا و انــرژی می انجامــد. ایــن تأثیــرات نیــز به شــدت 
ــد.  ــان و دختــران برجــای می گذارن ــر فقیرتریــن خانوارهــا و همچنیــن زن ــر را ب ــرا بیشــترین تأثی واپس گــرا هســتند زی

ــده اســت. ــی نگران کنن ــژه در شــرایط کنون ــر ناامنــی غذایــی، ســوءتغذیه و گرســنگی به وی ــرات آن ب اث

تأثیر جنگ بر فقر، درآمد و دسترسی به انرژی

●   بــر اســاس گــزارش بانــک جهانــی از زمــان شــروع جنــگ، تنهــا بــا درنظرگرفتــن افزایــش قیمــت ذرت و گنــدم، 
درآمــد واقعــی   خانوارهــا بــه طــور متوســط 1/5 درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت؛ رقمــی کــه در هــر کشــور بســیار 
ــد  ــرات تفکیــک می شــوند، می توانن ــی کــه تأثی ــن زمان ــاوت اســت. نمــودار شــماره 1 نشــان می دهــد کــه میانگی متف

بیشــتر پنهــان باشــند تــا آشــکار.

قیمت باالی مواد غذایی، بیشترین تأثیر را بر آسیب پذیرترین اقشار جامعه بر جای خواهد گذارد

ــر جــای خواهــد  ــه ب ــر آســیب پذیرترین اقشــار جامع ــر را ب ــرژی، بیشــترین تأثی ــی و ان ــواد غذای ــاالی م ●   قیمــت ب
گــذارد به ویــژه در کشــورهای درحال توســعه کــه در آن بیــش از 50 درصــد از درآمــد فقیرتریــن خانوارهــا صــرف تهیــه 

ــودار 2(. ــی می شــود )نم ــواد غذای م

●   امــا بخــش بزرگــی از گروه هایــی کــه »غیــر فقیــر« در نظــر گرفتــه می شــوند نیــز بــه دلیــل نزدیکــی بــه خــط 
ــران  ــن بح ــر ای ــدت تحت تأثی ــه به ش ــا ک ــن گروه ه ــراردادن ای ــش ق ــت پوش ــتند؛ تح ــیب پذیر هس ــیار آس ــر، بس فق
ــرا  ــه فق ــا ب ــا نه تنه ــت ت ــم اس ــیار مه ــی، بس ــت اجتماع ــبکه های حمای ــالمت و ش ــبکه های س ــد در ش ــرار گرفته ان ق
ــر شــدن بیشــتر ایــن گروه هــای آســیب پذیر، ممانعــت به عمل آمــده باشــد. بســیاری  کمــک شــده باشــد، بلکــه از فقی
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از ایــن گروه هــای آســیب پذیر در مناطــق شــهری ســاکن هســتند و بنابرایــن اغلــب بنیان هــای فرایندهــای بی ثباتــی 
ــد. ــکیل می دهن ــی را تش اجتماع

●   افزایــش 10 درصــدی قیمــت مــواد غذایــی، قــدرت خریــد ایــن خانوارهــا را بیــش از 5 درصــد یــا تقریبــًا بــه همــان 
ــد،  ــه می کنن ــالمت هزین ــرای س ــط   ب ــور متوس ــه ط ــعه ب ــورهای درحال توس ــر در کش ــای فقی ــه خانواده ه ــی ک میزان

ــد. ــش می ده کاه

نمودار شماره 1: اثرات تخمینی تورم قیمت ذرت و گندم بر درآمد واقعی خانوارها در کشورهای مختلف )بر اساس درصد(:

نمودار شماره 2: ترکیب هزینه های مصرف خانوارها، در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه: با افزایش قیمت مواد غذایی، 
فقیرترین ها بیشترین آسیب را خواهند دید.
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  افزایــش شــدید هزینه هــای زندگــی باعــث افزایــش فقــر در سراســر جهــان خواهــد شــد. شــیوع همه گیــری کرونــا 
ــورم ناشــی از  ــا افزایــش بیشــتر ت ــش ب ــن چال ــر شــده اســت. ای ــه عقب گــرد شــدید در کاهــش فق ــون منجــر ب تاکن
جنــگ در اوکرایــن تشــدید می شــود. بــر اســاس بــرآورد بانــک جهانــی، جنــگ در اوکرایــن ممکــن اســت 95 میلیــون 
نفــر را بــه فقــر شــدید بکشــاند و بعــد از ســال 2020، ســال 2022 را بــه دومیــن بدتریــن ســال بــرای کاهــش فقــر 
تبدیــل کنــد. به طورکلــی، بــه ازای هــر درصــد افزایــش قیمــت مــواد غذایــی، 10 میلیــون نفــر بــه فقــر شــدید دچــار 

می شــوند.

شکل 4- جنگ در اوکراین، در خالل سایر عوامل، منجر به افزایش فقر شد

●   بــر اســاس بــرآورد ILO، بهبــودی نســبی در دســتمزد ســاعات کار کــه در ســال 2021 در ســطح جهــان شــاهد 
ــا ســه ماهه دوم ســال 2022 حــذف خواهــد شــد. ــم، احتمــااًل ت بودی

ــوخت  ــتفاده از س ــه ســمت اس ــردم ب ــرژی و بازگشــت م ــود ان ــش کمب ــه افزای ــرژی منجــر ب ــت ان ــش قیم ●   افزای
ــا  ــود ی ــان کمب ــه در زم ــن شــکل ک ــر بگــذارد؛ بدی ــان تأثی ــر زن ــری ب ــه طــور نابراب ــد ب ــه می توان زیستی1می شــود ک
گرانــی منابــع انــرژی، زنــان، زمــان بیشــتری را صــرف تأمیــن نیازهــای انــرژی خانوارهــا می کننــد. عــالوه بــر ایــن، 
میــزان دسترســی بــه انــرژی در فعالیت هــای درآمــدزا در مقیــاس کوچــک زنــان در بخــش غیررســمی، نقــش اساســی 

ــد. ــا می کن ایف

تأثیرات جنگ بر امنیت غذایی

●   تعداد افراد گرسنه که در لبه بحران هزینه زندگی قرار دارند، با افزایش روزافزونی مواجه است.

●   این گونــه انتظــار مــی رود کــه در ســال 2022، بیــن 179 تــا 181 میلیــون نفــر در 41 کشــور از 53 کشــوری کــه 
اطالعــات آنهــا توســط شــبکه جهانــی مقابلــه بــا بحران هــای غذایــی نظــارت می شــود، بــا بحــران یــا شــرایط بدتــر 

)فــاز 3 یــا باالتــر2IPC/CH ( مواجــه شــوند.

ــگ، بیشــتر و گســترده تر باشــد.  ــان شــروع جن ــش گرســنگی از زم ــه افزای ــال وجــود دارد ک ــن احتم ــع ای ●   در واق
1  - biomass

  2مجموعه ای از شاخص ها که در تشخیص  امنیت غذایی در کشورهای مختلف از سوی نهادهای بین المللی به کار می رود. 
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WFP در برنامه ریــزی آتــی خــود به منظــور اقــدام در 81 کشــور، تخمیــن می زنــد کــه تنهــا در طــی دو ســال، تعــداد 
افــراد دســتخوش ناامنــی شــدید غذایــی از 135 میلیــون پیــش از همه گیــری کرونــا بــه دوبرابــر یعنــی 276 میلیــون نفــر 
تــا ابتــدای ســال 2020 افزایــش پیــدا کــرده اســت. پیش بینــی می شــود کــه تأثیــرات مــوج گونــه جنــگ در اوکرایــن، 

ایــن رقــم را در ســال 2022 بــه 323 میلیــون افزایــش دهــد.

شکل 5- تأثیرات جنگ بر امنیت غذایی در سال 2022

ــون  ــی، 36 میلی ــه بحران هــای غذای ــه علی ــی مقابل ــه توســط شــبکه جهان ــر اســاس پیش بینی هــای صورت گرفت ●   ب
نفــر در 36 کشــور جهــان در ســال 2022 بــا شــرایط اضطــراری یــا بدتــر )فــاز 4 یــا باالتــرIPC/CH ( مواجــه خواهنــد 
شــد. بــر اســاس گــزارش فائــو، انتظــار مــی رود کــه تعــداد افــراد مبتــال بــه ســوءتغذیه مزمــن در ســال 2022 افزایــش 
یابــد. در ســناریوی وقــوع شــوک متعــادل، تعــداد افــراد مبتــال بــه ســوءتغذیه در سراســر جهــان در ســال 2022 بــه 7/6 
ــه 13/1  ــار ســوءتغذیه ب میلیــون نفــر افزایــش خواهــد یافــت و در قالــب ســناریوی شــوک شــدید، تعــداد افــراد گرفت

میلیــون نفــر افزایــش خواهــد یافــت.

●   فائــو بــا شبیه ســازی کســری صــادرات مــورد انتظــار از اوکرایــن و فدراســیون روســیه در طــول ســال های 2022 و 
2023 و همچنیــن بــا فــرض عــدم افزایــش دسترســی جهانــی بــه غــذا در پــی افزایــش تولیــد مــواد غذایــی - در ســایر 
نقــاط دنیــا، تخمیــن می زنــد کــه تعــداد افــراد دچــار ســوءتغذیه بــه حــدود 19 میلیــون نفــر در ســال 2023 افزایــش 

. بد یا

ــا در  ــای آنه ــتایی و خانواده ه ــران روس ــه، کارگ ــران مزرع ــک، کارگ ــده کوچ ــارد تولیدکنن ــش از 2 میلی ــت بی    معیش
معــرض خطــر قــرار گرفتــه اســت به ویــژه بــه ایــن دلیــل کــه آنهــا حتــی در حــال حاضــر نیــز توانایــی پرداخــت هزینــه 

یــک رژیــم غذایــی ســالم را ندارنــد.

●   زنــان، 43 درصــد از نیــروی کار کشــاورزی در کشــورهای درحال توســعه را تشــکیل می دهنــد و همچنیــن دو ســوم 
از  جمعیــت 600 میلیون نفــری دامــداران فقیــر جهــان را تشــکیل می دهنــد.
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●   کارگــران جــوان غیررســمی کــه در مــزارع خانوادگــی خــود مشــغول بــه کارنــد. کارآفرینــان ســطح خــرد خانگــی و 
کارگــران غیرماهــر و همچنیــن افــراد فقیــر در مناطــق روســتایی و شــهری به ویــژه افــرادی کــه درآمدشــان بــه اقتصــاد 
کشــاورزی مــواد غذایــی وابســته اســت، از جملــه بســیاری از پناهنــدگان و آوارگان، در معــرض خطــر جــدی قــرار دارنــد.

ــه و  ــرای تغذی ــده ای ب ــدت نگران کنن ــای بلندم ــه پیامده ــی ک ــق اقدامات ــه از طری ــه روزان ــی ک ــا بحران های ــردم ب    م
ــرد، بحــران  ــی صــورت نگی ــدام عاجل ــر اق ــذارد، مواجهــه هســتند کــه اگ ــر جــای می گ ــه دوران کودکــی ب رشــد اولی
کوتاه مــدت از قابلیــت تبدیل شــدن بــه یــک بحــران طوالنی مــدت بــا پیامدهــای شــدید در قالــب فقــر طوالنی مــدت، 
ــم ایــن  ــرای دهه هــای آینــده برخــوردار اســت. برخــی از نگران کننده تریــن عالئ توزیــع درآمــد و پیامدهــای توســعه ب

ــد از: ــوارد عبارت ان م

●   در حــال حاضــر مــردم هزینه هــای خریــد مــواد غذایــی را کاهــش داده انــد. ایــن اقــدام احتمــااًل بــه کاهــش تعــداد 
ــن  ــد. در ای ــری بیانجام ــی کوچک ت ــای غذای ــاب وعده ه ــا انتخ ــی و ی ــای غذای ــی وعده ه ــذف برخ ــذی، ح ــواد مغ م

ــر می ســازد.  ــد را بیشــتر متأث ــد از ســایرین غــذا می خورن ــر و بع ــب کمت ــران کــه اغل ــان و دخت ــژه زن راســتا، به وی

ــد. بچه هــا را  ــز را کاهــش می دهن ــزان اســتفاده از ســوخت در جهــت پخت وپ ــات پزشــکی و می ●   خانواده هــا مراجع
ــد. ــد و ســرکار می گذارن ــرون می آورن از مدرســه بی

●   حیوانات کار1 فروخته می شوند و خانواده ها، بدهی بیشتری با نرخ های بهره باالتر را باال می آوردند.

نمودار 3: هزینه واردات مواد غذایی در سراسر جهان در حال افزایش است: تغییرات در هزینه واردات مواد غذایی 
بر اساس مناطق )2020-2021( )درصد(

1  - Working animals



18 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

حتــی پیــش از جنــگ نیــز هزینــه1 واردات مــواد غذایــی در کشــورهای درحال توســعه بــه دلیــل قیمت هــای باالتــر در 
بازارهــای جهانــی، افزایــش یافتــه بــود. به خصــوص:

●   تــا پایــان ســال 2021، هزینــه واردات جهانــی مــواد غذایــی، 268 میلیــارد دالر بیــش از مقــدار پیــش از همه گیــری 
ــا بــود کــه حــدود دو ســوم افزایــش آن در کشــورهای درحال توســعه رخ داده بــود. در بیشــتر مــوارد، عمــده ایــن  کرون

افزایش هــا بــه دلیــل تأثیــرات ناشــی از افزایــش واردات به ویــژه در آفریقــا، آســیا و اروپــا حــادث شــده بــود.

ــای کارائیــب و در کشــورهای  ــن و دری ــکای التی ــی در ســال های 2021-2020 در آمری ــواد غذای ــه واردات م ●  هزین
ــودار 3(. ــوده اســت )نم ــد ب ــریع ترین رش ــاهد س ــعه یافته، ش ــر توس کمت

3- بحران کود و محدودیت های تجاری، تهدیدی برای تشدید بحران 

بحران کود و افزایش محدودیت های تجاری، خطری در جهت تشدید بحران در سال 2023 است.

   دو عامــل کاهــش قیمــت کــود و افزایــش محدودیت هــای صادراتــی، احتمــااًل منجــر بــه وخیم تــر شــدن چشــم انداز 
در میان مــدت خواهــد شــد. هــر دو عامــل از طریــق ایجــاد اختــالل در بازارهــا و تســریع در انتشــار عناصــر ایــن بحــران 
ــد،  ــاز دارن ــه آن نی ــه مزارعــی کــه ب ــر و قیمــت مناســب ب عمــل می کننــد: کودهــا ممکــن اســت به موقــع و در مقادی
نرســند و محدودیت هــای صادراتــی نیــز ممکــن اســت تحویــل مــواد غذایــی ضــروری را بــه آســیب پذیرترین مناطــق 
بــا دشــواری مواجــه ســازد. در مجمــوع، آنهــا خطــر تبدیــل بحــران فعلــی دسترســی2 را بــه یــک بحــران فراهــم بــودن3 

در آینــده بــه وجــود آورده انــد.

معضل کود، منجر به خطر یک بحران گسترده تر و طوالنی تر می شود

ــد وابســته  ــه محصــوالت کشــاورزی کــه از کــود اســتفاده می کنن ●   از هــر دو نفــر در سراســر جهــان، یــک نفــر ب
ــه افزایــش  ــرژی و کاهــش عرضــه از ســوی فدراســیون روســیه و بــالروس منجــر ب هســتند. افزایــش هزینه هــای ان

قیمــت کــود حتــی ســریع تر از قیمــت مــواد غذایــی شــده اســت )نمــودار 4(.

1  - bills

2  - access

3  - availability
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نمودار 4: تغییرات در قیمت کود و غالت )ژانویه 2018 تا آوریل 2022(: افزایش قیمت کودها از افزایش قیمت مواد 
غذایی پیشی گرفته است.

افزایــش هزینه هــای کــود بــه ایــن معناســت کــه بســیاری از کشــاورزان دیگــر قــادر بــه اســتفاده از کودهــای شــیمیایی 
بــرای محصــوالت کشــاورزی نیســتند و نمی تواننــد تولیــد خــود را به منظــور پاســخگویی بــه تقاضــای جهانــی افزایــش 

. هند د

ــی  ــر و کاهــش کل ــه بازدهــی پایین ت ــه منجــر ب ــد ک ــود اســتفاده می کنن ــر از ک    در عــوض، کشــاورزان بســیار کمت
تولیــد و دسترســی بــه غــذا در فصــول آینــده خواهــد شــد.

ــه  ــج ک ــد برن ــی مانن ــت محصوالت ــه کش ــه ب ــاورزانی ک ــرای کش ــود ب ــری از ک ــودن بهره گی ــه نب ●    مقرون به صرف
ــودار 5(. ــت )نم ــه اس ــتر قابل توج ــی بیش ــد، حت ــته اند، می پردازن ــت نداش ــش قیم افزای
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نمودار 5: مقرون به صرفه بودن کودها به عنوان نسبت قیمت مواد غذایی به ارزش واحد ورودی: تهیه کودها به سرعت 
برای کشاورزان غیرقابل دسترس1 می شود.

ــش  ــران افزای ــذا جب ــدت مشــابه در ســال 2021 اســت؛ ل ــر از م ــج 4/6 درصــد کمت ●   در حــال حاضــر، قیمــت برن
ــود  ــاالی ک ــای ب ــر قیمت ه ــت. اگ ــوارتر اس ــج کاران، دش ــرای برن ــر ب ــی2 باالت ــای جانب ــا قیمت ه ــود ب ــای ک هزینه ه
ــج  ــه بحــران برن ــد منجــر ب ــد، بحــران فعلــی گنــدم و روغن هــای گیاهــی می توان در فصــل کاشــت بعــدی ادامــه یاب

ــرار دهــد. ــر ق ــکا و آســیا تحت تأثی ــاره آمری ــز در ق ــر دیگــر را نی ــل شــده و میلیاردهــا نف تبدی

●   برنــج پرمصرف تریــن مــاده غذایــی در سراســر جهــان اســت کــه بیــش از 3 میلیــارد نفــر از آن تغذیــه می کننــد. 
ــرای فصل هــای آتــی کشــت در اختیــار  کشــورهای درحال توســعه زمــان محــدودی بــرای دسترســی و تأمیــن کــود ب

دارنــد )شــکل 6(.

1  - unaffordable

2  - higher sell-side prices
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شکل 6: منابع کود برای فصول آینده، بر اساس مناطق مختلف: آفریقا نیاز فوری به کود دارد و ذخایر غالت در 
کشورهای درحال توسعه برای فصول آینده به ویژه برای محصول برنج در آسیا، نیازمند اعمال نظارت دقیق است.

علی رغم اینکه آفریقا نیاز فوری و ضروری به کود دارد اما عرضه کننده ای وجود ندارد.

●   در میــان مناطقــی کــه در حــال حاضــر فاقــد منابــع کــود کافــی هســتند، وضعیــت در غــرب آفریقــا در بحرانی تریــن 
ــز در  ــایر مناطــق نی ــاز می شــود. کاشــت در س ــن آغ ــه و ژوئ ــاه م ــرا فصــل کاشــت در م ــرار دارد زی ــود ق شــرایط خ
ــراه  ــه هم ــی ب ــرات متفاوت ــد اث ــه، می توان ــه منطق ــود بســته ب ــش قیمــت ک ــد شــد و افزای ــاز خواه ــی آغ ــای آت ماه ه
داشــته باشــد و معیشــت میلیون هــا نفــر را بــه خطــر بینــدازد )شــکل 7(. عملیاتی ســازی کارخانه هــای کــود جدیــد نیــز 
معمــواًل بیــن 2 تــا 5 ســال زمــان نیــاز دارد؛ بــه ایــن معنــی کــه تأمین کننــدگان کــود قــادر بــه ارائــه واکنــش ســریع 
ــه افزایــش ســطح تقاضــای جهانــی کــود نیســتند؛ بنابرایــن، ایــن موضــوع ماهیتــی توزیعــی دارد، زیــرا اصــالح آن  ب
توســط نیروهــای بــازار مدت زمــان بیشــتری بــه طــول خواهــد انجامیــد. باتوجــه  بــه مســئله حیاتــی کــود، بــدون انجــام 
ــف وســیع تری از کاالهــای  ــرای طی ــه ب ــی از جمل ــواد غذای ــش قیمــت م ــااًل افزای ــه مناســب، احتم ــات چندجانب اقدام

اساســی، ادامــه خواهــد یافــت. 
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شکل 7: افزایش قیمت کود به صورت ناموزونی به کشاورزان کشورهای درحال توسعه آسیب می رساند

محدودیت های صادراتی مواد غذایی و کودهای شیمیایی از آغاز جنگ افزایش یافته است

ــال  ــی در س ــواد غذای ــت م ــران قیم ــول بح ــه در ط ــی از آنچ ــای فعل ــتره محدودیت ه ــی، گس ــرایط کنون ●   در ش
8-2007 تجربــه شــده بــود، فراتــر رفتــه اســت و بــر 17/3 درصــد از کل کالری هــای مبادلــه شــده در ســطح جهــان 

ــذارد. ــر می گ تأثی

●   ایــن امــر بحــران را تشــدید می کنــد؛ محدودیت هــای صادراتــی در طــول بحــران قیمــت مــواد غذایــی در ســال 
8-2007، ســهمی 40 درصــدی در افزایــش قیمــت محصــوالت کشــاورزی طــی آن دوره را برعهــده داشــت. 

ــا تجــارت هــم شــامل اقدامــات تســهیل کننده و  ●   از 24 فوریــه 2022، بیــش از 200 اقدامــات سیاســتی1 مرتبــط ب
هــم اقدامــات محدودکننــده تجــارت ثبــت شــده اســت. حــدود 80 درصــد ایــن اقدامــات بــر محصــوالت کشــاورزی یــا 
کودهــا تأثیرگــذار هســتند. از ایــن تعــداد 109 اقــدام، اقدامــات محدودکننــده صــادرات ماننــد ممنوعیــت صــادرات کــود 

و برخــی محصــوالت غذایــی هســتند کــه توســط 63 کشــور اعمــال شــده اســت.

ــد همــکاری جــدی  ــی اســت و به منظــور ممانعــت از اعمــال محدودیت هــای بیشــتر، نیازمن    شــرایط موجــود، بحران
اســت. اگــر جامعــه بین المللــی همیــن حــاال اقدامــی صــورت ندهــد، بحــران مــواد غذایــی و کودهــا به ســرعت تشــدید 
ــاد  ــر ایج ــی، خط ــتم های غذای ــی در سیس ــالالت فعل ــل، اخت ــگیرانه عاج ــات پیش ــاذ اقدام ــدون اتخ ــد. ب ــد ش خواه
ــس از  ــور، پ ــن کش ــه در چندی ــه ک ــان گون ــد؛ هم ــش می ده ــورها را افزای ــیاری از کش ــی در بس ــای اجتماع ناآرامی ه

ــی رخ داد. ــال 8-2007، ناآرامی های ــی در س ــواد غذای ــت م ــران قیم بح

1  - trade-related policy measures
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4-این یک بحران جهانی است که به هیچ منطقه ای محدود نمی شود

ــه ای  ــل1، کمیســیون های اقتصــادی منطق ــی ســازمان مل ــه بحــران جهان ــش ب ــروه واکن ــه گ ــل اولی ــه تحلی    در ادام
ــن  ــه بی ــد ک ــد می کنن ــه اســت و تأیی ــا بحــران موجــود پرداخت ــه ب ــرای مقابل ــت کشــورها ب ــه ظرفی ــل ب ســازمان مل
ــال  ــه کان ــی از س ــل یک ــرض حداق ــدت در مع ــه به ش ــد ک ــی می کنن ــورهایی زندگ ــر در کش ــارد نف ــا 1/7 میلی 1/6 ت
انتقالــی بحــران2، یعنــی افزایــش قیمــت مــواد غذایــی، افزایــش قیمــت انــرژی و وخامــت وضعیــت مالــی قــرار دارنــد. 
ــه در  ــد ک ــی می کنن ــورهایی زندگ ــان در کش ــت جه ــر از جمعی ــارد نف ــه 1/2 میلی ــت ک ــن اس ــی ای ــن نگران بزرگ تری
ــه  ــا4 ب ــر منطقه ه ــی مناطــق و زی ــود، تمام ــد. بااین وج ــرار دارن ــد ق ــه بع ــر س ــار«3 از ه ــک بحــران تمام عی معرض«ی

ــد. یــک مقــدار در معــرض آن قــرار ندارن

منطقه جنوب صحرای آفریقا 

ــار  ــران تمام عی ــک بح ــر ی ــی در براب ــور قابل توجه ــه ط ــه ب ــت ک ــورهایی اس ــترین کش ــامل بیش ــه ش ــن منطق    ای
آســیب پذیر هســتند. از هــر دو آفریقایــی، یــک نفــر در یــک کشــوری زندگــی می کنــد کــه در معــرض هــر ســه وجــه 
بحــران قــرار دارد. به طورکلــی، منطقــه به شــدت بــا بعــد مالــی بحــران مواجــه اســت؛ بســیاری از کشــورها در معــرض 
ریســک بــاالی تنگنــای بدهــی و بحــران مــواد غذایــی قــرار دارنــد. خشکســالی شــدید، وخامــت اوضــاع را تشــدید مــی 

کنــد. احتمــااًل در ســال جــاری در شــاخ آفریقــا، تــا 58 میلیــون نفــر دیگــر نیــز بــه ورطــه فقــر گرفتــار شــوند. 

   بــه دلیــل رشــد جمعیــت و کنــد شــدن پیشــرفت در دسترســی بــه بــرق در سراســر آفریقــا، ســهم کشــورهای جنــوب 
صحــرای آفریقــا از کل جمعیــت بــدون بــرق جهــان بــه 77 درصــد در ســال 2020 افزایــش یافتــه اســت. درحالی کــه 
ــرق  ــه ب ــد دسترســی ب ــا فاق ــر در آفریق ــون نف ــود. در حــال حاضــر 568 میلی ــم در ســال 2018، 71 درصــد ب ــن رق ای
هســتند کــه بــه نوبــه خــود بــر دسترســی بــه مراقبت هــای بهداشــتی، آمــوزش و درآمــد فعالیت هــای تولیــدی تأثیــرات 

مخــرب جــدی برجــای می گــذارد.

1 - the initial UN Global Crisis Response Group analysis

2 -transmission channels of the crisis

3 - perfect storm

4 - all regions and subregions
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خاورمیانه و شمال آفریقا

به ویــژه در شــرق و غــرب ایــن منطقــه، علی رغــم وجــود صادرکننــدگان متعــدد انــرژی، به شــدت بــا تنگنــا در حــوزه 
انــرژی و مالــی مواجــه اســت. احتمــااًل افــراد گرفتــار در فقــر مطلــق1 در منطقــه در ســال 2022 بــه حــدود 2/8 میلیــون 
ــر افزایــش قیمــت مــواد غذایــی و  نفــر افزایــش خواهــد داشــت. طیــف  وســیعی از کشــورهای ایــن منطقــه  در براب

واردات انــرژی بــا دشــواری مواجــه هســتند و حداقــل در یکــی از ایــن مــوارد بــا تنگنــای شــدید مواجــه هســتند.

- تعداد افراد دچار فقر مطلق )درآمد 1/90 دالری در هر روز(، به 2.8 میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

- بدهی عمومی از 66.6 درصد از GDP در سال 2019، به 74.5 درصد در سال 2021 افزایش یافت.

ــت  ــرف بازپرداخ ــود را ص ــد خ ــد از درآم ــال 2022، 28.1 درص ــه در س ــد ک ــزی کردن ــه برنامه ری ــا این گون - دولت ه
بدهــی خارجــی خــود نماینــد.

   - میزان استقراض عمومی2 در ابتدای سال 2022 به 19.1 درصد افزایش پیدا کرده است. 

1  Extreme poverty

2 - POBLIC BORROWING 



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان25

منطقه اروپای شرقی و آسیای مرکزی

باتوجه بــه اینکــه ایــن منطقــه به شــدت دســتخوش بحــران انــرژی و مالــی اســت، مبادلــه مالــی و صــادرات انــرژی از 
فدراســیون روســیه بــرای آن حائــز اهمیــت فــراوان اســت.

   - بدهی عمومی از 43/2 درصد از GDP در سال 2019، به 51/7 درصد در سال 2021 افزایش یافت.

ــت  ــرف بازپرداخ ــود را ص ــد خ ــد از درآم ــال 2022،  11 درص ــه در س ــد ک ــزی کردن ــه برنامه ری ــا این گون    - دولت ه
بدهــی خارجــی خــود نماینــد.

   - میزان استقراض عمومی1 در ابتدای سال 2022 به 89/8 درصد افزایش پیدا کرده است. 

1 - POBLIC BORROWING 
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جنوب آسیا

ــن  ــد. ای ــرم می کنن ــت وپنجه ن ــی دس ــی و مال ــواد غذای ــران م ــا بح ــدت ب ــه به ش ــن منطق ــر در ای ــون نف    500 میلی
وضعیــت در پــی امــواج گرمــای شــدید کــه تأثیــرات مخربــی بــر محصــوالت کشــاورزی منطقــه برجــای می گــذارد، 

تشــدید شــده اســت.

   - بدهی عمومی از 54/2 درصد از GDP در سال 2019، به 83/3 درصد در سال 2021 افزایش یافته است.

   - دولت هــا این گونــه برنامه ریــزی کردنــد کــه 28/3 درصــد از درآمــد خــود در ســال 2022 را صــرف بدهــی خارجــی 
. یند نما

   - میزان استقراض عمومی در ابتدای سال 2022 به 41 درصد افزایش یافته است. 
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پاسفیک و شرق آسیا

ــره ای کوچــک درحال توســعه در  ــا بســیاری از کشــورهای جزی ــه شــدیداً ام ــه ن ــن منطق ــن کشــورهای ای    بزرگ تری
ــا بحــران مــواد غذایــی و ســوخت مواجــه هســتند. این گونــه پیش بینــی می شــود کــه تعــداد  اقیانــوس آرام به شــدت ب

افــراد درگیــر بــا فقــر شــدید در ســال 2022، بــه 2/5 میلیــون نفــر و تعــداد فقــرا بــه 8/5 میلیــون نفــر افزایــش یابــد.

   - میزان بدهی عمومی از 32/3 درصد از GDP در سال 2019، به 35/2 درصد در سال 2021 افزایش یافت.

ــی  ــرف بده ــود را ص ــد خ ــد از درآم ــال 2022،  18/3 درص ــه در س ــد ک ــزی کرده ان ــه برنامه ری ــا این گون    - دولت ه
خارجــی نماینــد.

   - میزان استقراض عمومی در ابتدای سال 2022، به 12/3 درصد افزایش پیدا کرده است.
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کشورهای آمریکای التین و حوزه کارائیب  

ــال حاضــر  ــود در ح ــه نیســتند، بااین وج ــای شــدید مواج ــا بحران ه ــه ب ــن کشــورهای منطق ــه بزرگ تری ــد ک    هرچن
ــا، دارای  ــر صحــرای آفریق ــه پــس از کشــورهای زی ــن منطق ــا یــک بحــران تمام عیار1مواجــه هســتند. ای 19 کشــور ب

بیشــترین کشــورهای مواجــه بــا هــر ســه بعــد بحــران اســت.

   - میــزان بدهــی عمومــی از 68/8 درصــد از GDP در ســال 2019، بــه 87/1 درصــد در ســال 2021 افزایــش پیــدا 
کــرد.

ــای  ــویه بدهی ه ــرف تس ــال 2022 ص ــود را در س ــد خ ــد از درآم ــه 14/4 درص ــد ک ــزی کردن ــا برنامه ری    - دولت ه
خارجــی خــود بکننــد.

   - میزان استقراض عمومی در ابتدای سال 2022، به 20 درصد افزایش پیدا کرده است.

1  - the perfect storm
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اقدامات بعدی

   پیــرو ارزیابــی آســیب پذیری انجــام شــده، گــروه پاســخ جهانــی ســازمان ملــل1 از نزدیــک بــا سیســتم هماهنگ کننــده 
مقیــم ســازمان ملــل2 و بــا حمایــت صنــدوق اضطــراری اهــداف مشــترک توســعه پایدار ســازمان ملــل متحــد3 در مواجهه 
بــا بحــران جهانــی غــذا، انــرژی و مالــی به منظــور شناســایی سیاســت حمایتــی از دولت هــای ملــی در کشــورهایی کــه 

به شــدت درگیــر بحــران هســتند و از ظرفیــت محــدودی در مواجهــه بــا کودتــا برخوردارنــد، همــکاری می کنــد                                                                         

5- توصیه های سیاست گذاری

   باتوجه بــه ماهیــت سیســتماتیک بحــران موجــود، به کارگیــری اراده سیاســی قــوی ضــرورت دارد. اتخــاذ رویکردهــای 
موجــز و تدریجــی4 کارســاز نخواهــد بــود. پویایــی چرخــه معیــوب کــه ایــن گــزارش، آن را به وضــوح نشــان می دهــد، 
ــی  ــرژی و مال حاکــی از ایــن امــر اســت کــه حــل بعــد غذایــی ایــن بحــران، نیازمنــد اقدامــات ویــژه ای در زمینــه ان
نیــز اســت. همــان گونــه کــه یــک خانــواده به منظــور تأمیــن هزینــه بــرق حداقلــی خــود، ممکــن اســت مجبــور بــه 
حــذف یــک وعــده غذایــی خــود شــود، یــک کشــور نیــز در صــورت کاهــش ارزش پــول ملــی و یــا افزایــش بازپرداخــت 

1  - the UN Global Crisis Response Group

2  - United Nations Resident Coordinator system

3  - the United Nations Joint Sustainable Development Goals Fund Emergency Modality

4  - Piece-meal approaches
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بدهی هــا1، ممکــن اســت مجبــور بــه کاهــش واردات مــواد غذایــی شــود. پیشــنهاد اخیــر فائــو مبنــی بــر ارائــه تســهیالت 
ــوع سیاســت های جامــع چندبعــدی، مشــترک المنافع2 و ســریع  ــی از ن ــه خوب ــی، نمون ــواد غذای ــی واردات م ــن مال تأمی

االجــرا3 در حــال حاضر اســت.

ــژه در  ــا به وی ــا از تشــدید بحران ه ــد ت ــدت را در نظــر بگیرن ــی میان م ــد ســاختاری باشــند و دوره زمان  سیاســت ها بای
زمینــه مــواد غذایــی ممانعــت بــه عمل آورنــد. موضــوع کــود در ایــن زمینــه، حائــز اهمیــت اساســی اســت. به منظــور 
کســب اطمینــان از عــدم افزایــش بیشــتر قیمــت مــواد غذایــی و تســری آن بــه ســایر مــواد غذایــی ماننــد برنــج در 
طــی فصــول آتــی، برقــراری دسترســی مجــدد بــه کــود و اعمــال نظــارت دقیــق بــر دسترســی سراســری خرده مالــکان 

بــرای زمــان 6 تــا 18 مــاه بــه آن، بســیار حیاتــی خواهــد بــود.

ــا  ــت ام ــت اس ــز اهمی ــز حائ ــتند نی ــد آن هس ــر نیازمن ــال حاض ــه در ح ــرادی ک ــال اف ــتانه در قب ــات بشردوس  اقدام
ــد.  ــر، اتخــاذ یــک رویکــرد پیشــگیرانه ضــرورت می یاب ــر و فراگیرت به منظــور ممانعــت از وقــوع  یــک بحــران بزرگ ت
ــد را هــدف  ــرار دارن ــر ق ــه در محــدوده خــط فق ــراد آســیب پذیر ک ــد گروه هــای گســترده تری از اف سیاســت گذاران بای
قــرار دهنــد و نه تنهــا از زندگــی4 بلکــه از معیشــت5 نیــز حمایــت بــه عمل آورنــد. ایــن حمایت هــا شــامل خانواده هــای 
ــان و دختــران، خرده مالک هــا و ســایر  فقیــر و همچنیــن ســایر گروه هــای آســیب پذیر، ماننــد کارگــران غیررســمی، زن
جمعیت هایــی اســت کــه پیش تــر در پــی تأثیــرات اجتماعــی - اقتصــادی همه گیــری کوویــد  19و تغییــرات نامطلــوب 
ــت مســتقیم عاجــل  ــن شــامل حمای ــن همچنی ــف شــده اند. ای ــای شــدید، ضعی ــد خشکســالی و گرم ــی، مانن آب وهوای
از 6MSME هــا در بخش هــای کشــاورزی - غذایــی می شــود کــه بــه دلیــل بحــران گســترده در سراســر کشــورهای 
ــه ایــن گــروه وســیع تر از جمعیت هــای در معــرض خطــر،  ــذل توجــه ســریع ب ــدون ب ــد7. ب درحال توســعه، ازکارافتاده ان

ــود. ــر، بســیار بیشــتر خواهــد ب ــی بزرگ ت ــی بحــران احتمال ــی کمک هــای بشردوســتانه در پ هزینه هــای آت

   اگرچــه امــروزه، اجماع ســازی دشــوارتر اســت، همــان گونــه کــه فقــدان اعالمیه هــای مشــترک در مجامــع جهانــی 
ــه در  ــگ و چندجانب ــات هماهن ــاذ اقدام ــور اتخ ــت گذاران به منظ ــای سیاس ــداوم تالش ه ــا ت ــد ام ــان می ده ــر نش اخی

زمینه هایــی کــه نیازمنــد بــه اقدامــات اصالحــی ســریع دارنــد، بســیار حائــز اهمیــت اســت.

ــع،  ــرد جام ــد، دو رویک ــتاب می بخش ــی را ش ــای زندگ ــران هزینه ه ــه بح ــی ک ــای معیوب ــذف چرخه ه ــور ح    به منظ
یعنــی کاهــش تأثیــرات شــوک و افزایــش ظرفیــت مــردم و کشــورها بــرای مقابلــه بــا آن، موردنیــاز اســت.

•    به منظــور کاهــش اثــرات بحــران، ثبــات بازارهــا بایــد افزایــش یابــد و میــزان بدهی هــا و قیمــت کاالهــا 	
ــرای همــه مــردم در تمامــی  ــه غــذا ب ــدن فــوری دسترســی ب ــرای بازگردان ــد تثبیــت شــود. ایــن امــر ب بای

1  - debt service payments

2  - multi-stakeholder

3  - quickly deployable

4  - lives

5  - livelihoods

6  - Micro, Small and Medium Enterprises

7  - going out of business
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ــای در  ــا قیمت ه ــی ب ــه و کاف ــع عادالن ــا مناب ــذا ب ــورداری از غ ــه حــق برخ ــتیابی ب کشــورها به منظــور دس
دســترس1، ضــروری اســت. همــان گونــه کــه دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد، آنتونیــو گوتــرش گفــت: »راه حل 
مؤثــری بــرای حــل بحــران غذایــی بــدون انتقــال مجــدد2 مــواد غذایــی در اوکرایــن و همچنیــن تولیــد مــواد 
غذایــی و کودهــای تولیــد شــده در فدراســیون روســیه بــه بازارهــای جهانــی، حتــی بــا وجــود جنــگ، وجــود 
ــرژی در بازارهــا، کنتــرل  ــر اســتراتژیک غــذا و ان ــع ذخای ــداوم توزی ــد از ت ــکارات عبارت ان ــدارد«. ســایر ابت ن
احتــکار و ســایر رفتارهــای ســوداگرانه، اجتنــاب از اعمــال محدودیت هــای تجــاری غیرضــروری و تعهــد بــه 

افزایــش بهــره وری در اســتفاده از انــرژی و کــود در کشــورهای توســعه یافته.
• ــامل 	 ــد ش ــری، می توان ــاد انعطاف پذی ــال ایج ــی، درعین ح ــش دسترس ــور افزای ــر به منظ ــات دیگ    اقدام

ــنای  ــواع ناآش ــرف ان ــه مص ــویق ب ــف )تش ــی مختل ــواد غذای ــی م ــد محل ــش تولی ــد: افزای ــر باش ــوارد زی م
معمــول3(، تنــوع بخشــیدن بــه منابــع غذاهــای وارداتــی )در صــورت امــکان، دریافــت حمایــت بــرای پرداخــت 
هزینــه باالتــر واردات مــواد غذایــی(، کاهــش اتــالف و ضایعــات مــواد غذایــی؛ افزایــش دسترســی کشــاورزان 
بــه کــود و تــداوم تبــادل به منظــور تولیــد پایــدار کــه از ســوی اجــالس سیســتم های غذایــی ســازمان ملــل4 

در ســال 2021 مــورد تشــویق قــرار گرفــت. 
• افزایــش چشــمگیر حجــم 	 به منظــور  را  اقداماتــی  انــرژی، می تــوان  امنیــت  افزایــش  به منظــور     

ــاد، هیــدروژن  ســرمایه گذاری در حــوزه انرژی هــای تجدیدپذیــر مبتنــی بــر فناوری هایــی ماننــد خورشــید، ب
ــرای  ــه ب ــواد اولی ــای م ــی و هزینه ه ــی فعل ــن جهان ــره تأمی ــرآن، موضــوع زنجی ــره انجــام داد. عالوه ب و غی
ــاژ محلــی در  ــرژی تجدیدپذیــر و اقداماتــی ماننــد ســرمایه گذاری در کارخانه هــای تولید/مونت سیســتم های ان

ــذارد. ــر می گ ــزان دسترســی تأثی ــر می ــز ب ــه ای نی ــز منطق مراک
• ــاد 	 ــور ایج ــرد. به منظ ــورت گی ــد ص ــا بای ــت تقاض ــا، مدیری ــورد اروپ ــژه در م ــرژی به وی ــای ان    در بازاره

آمادگــی بــرای فصــل زمســتان پیــش رو، شــیوه ها و فناوری هــای مدیریــت تقاضــای انــرژی بایــد به صــورت 
آزمایشــی اجرایــی شــوند.

•    بحــران فعلــی، اهمیــت توســعه طرح هــای انتقــال انــرژی و طرح هــای انــرژی هماهنــگ5 از جملــه هــدف 	
پایــان بخشــیدن بــه کمبــود انــرژی6 را نشــان می دهــد.

• ــت اجتماعــی و 	 ــا بحــران، ســاختارهای حمای ــه ب ــرای مقابل ــردم و کشــورها ب ــت م ــا ظرفی    به منظــور ارتق
ــد  ــی بای ــت شــوند و شــرایط مال ــوری، گســترده و تقوی ــری ف ــد به منظــور بهره گی شــبکه های ســالمتی7 بای
ارتقــا یابــد. در واقــع هــر دو اقــدام حمایــت اجتماعــی و بهبــود شــرایط مالــی بــه یکدیگــر مرتبــط هســتند؛ 
کشــورها به منظــور ارتقــا محیــط مالــی8 خــود بــه حمایــت از ســوی مؤسســات مالــی نیــاز دارنــد تــا بــه نوبــه 
خــود هزینه هــای حمایــت اجتماعــی از جملــه واریــز نقــدی بــرای آســیب پذیرترین افــراد جامعــه را افزایــش 
1  -accessible prices
2  - reintegrating
3  -unfamiliar varieties
4  - UN Food Systems Summit
5  - integrated energy plans
6  - ending energy poverty goals
7  - safety nets
8  - fiscal space
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ــود،  ــیب پذیر خ ــر و آس ــار فقی ــت از اقش ــور حفاظ ــورها به منظ ــی از کش ــه بین الملل ــت جامع ــد. حمای دهن
ــه مســائل حاکمیتــی به منظــور حصــول اطمینــان از هزینــه کــرد صحیــح  ضــرورت دارد. ضــرورت توجــه ب
ــد و  ــد، زمانمن ــد هدفمن ــراری بای ــی اضط ــت اجتماع ــت های حمای ــت. سیاس ــت اس ــز اهمی ــع حائ ــن مناب ای

ــی در سراســر جهــان تخصیــص داده نشــود. ــدار باشــد و به طورکل ــا اهــداف توســعه پای ســازگار ب
•    باید به نیازهای تغذیه ای افراد آسیب پذیر و همچنین زنان و کودکان توجه ویژه ای شود.	
• ــه از 	 ــی ک ــات جبران ــط اقدام ــا توس ــش قیمت ه ــر افزای ــد در براب ــرژی بای ــیب پذیر ان ــدگان آس    مصرف کنن

ــد. ــرار گیرن ــرژی تأمیــن می شــود، مــورد حمایــت ق ــادآورده شــرکت های ان ــر ســود ب ــات ب ــق مالی طری
• ــت 	 ــا مدیری ــه ارتق ــد ب ــد متعه ــورها بای ــی، کش ــط مال ــا محی ــرای ارتق ــالش ب ــی از ت ــوان بخش     به عن

ــوده و  ــر ب ــذر و کــود باشــند. ناکارآمدی هــای تاریخــی1 و حکمرانــی ضعیــف هزینه ب مکانیســم های توزیــع ب
ــر را تضعیــف کــرده اســت. بازارهــای کارآمــد و مؤث

• ــول 	 ــا همــکاری بازیگــران توســعه یافته، پ ــه زودی ب ــد ب ــز ضــرورت دارد و بای    کمک هــای بشردوســتانه نی
نقــد و همچنیــن مــواد غذایــی و ســایر اقــالم موردنیــاز بــه روش هایــی کــه موجــب تقویــت توانمندی هــای 
محلــی و به حداقل رســاندن وابســتگی بــه گروه هــای خارجــی شــود، تأمیــن گــردد. در ایــن زمینــه، 
تجدیدنظــر دولت هــا در کاهــش ارائــه پیشــنهادها بــه جامعــه، کمک هــای رســمی توســعه ای2،حائز اهمیــت 

فــراوان اســت. ازایــن رو ایــن پیشــنهادها بایــد محتــرم شــمرده شــوند و افزایــش یابنــد.

بــدون ارائــه راهــکاری به منظــور رفــع بحــران مالــی در کشــورهای درحال توســعه، هیــچ راهــکاری بــرای حــل 
بحــران هزینــه زندگــی، وجــود نــدارد.

ــور  ــه ط ــورها، ب ــدی کش ــی ج ــات مال ــت از اقدام ــور حمای ــد به منظ ــود بای ــی موج ــی بین الملل ــم های مال ●   مکانیس
ــروه  ــول (IMF) و گ ــی پ ــدوق بین الملل ــر صن ــت های اخی ــان نشس ــوند. در جری ــی ش ــی و عملیات ــن مال ــل تأمی کام
بانــک جهانــی  (WBG) کــه در بهــار برگــزار شــد، تعهــدات کافــی در اختیــار نهادهــای مالــی بین المللــی به منظــور 
بهره گیــری از تمــام تــوان خــود بــرای اقــدام ســریع قــرار نگرفــت. تعهــدات مهمــی، ســریعًا بایــد در زمینــه کاهــش فقــر 
و بدهــی در حــال افزایــش و به منظــور تــاب آوری و پایــداری کــه اخیــراً ایجــاد شــده داده شــود.. تمامــی مکانیســم های 
ــال  ــا افزایــش محدودیت هــای دسترســی، مجــدداً فع ــد ب ــی بای ــی بین الملل پرداخــت ســریع موجــود در مؤسســات مال

شــوند.

●   بانک هــای توســعه چندجانبــه (MDB) بایــد ســرمایه های خــود را تجمیــع کننــد و نســبت های وام دهــی 
ــورها  ــی کش ــش دسترس ــور افزای ــا به منظ ــی ابزاره ــد از تمام ــا بای ــن MDBه ــد. همچنی ــال کنن ــری را اعم منعطف ت
بــه بهره گیــری از منابــع مالــی از جملــه اعمــال نســبت های منعطــف و مقرون به صرفه تــر وام دهــی، افزایــش 
محدودیت هــای اســتقراضی و همچنیــن حــذف تمامــی موانــع جــدی وام دهــی ماننــد پنجــره پاســخگویی بــه بحــران 

ــد. ــی اســتفاده کنن ــک جهان 3 بان

1  - Historical inefficiencies
2 - Official Development Assistance

  crisis response window -3 به کمک ها و منابعی که بانک جهانی عالوه بر رویه های معمول در اختیار کشورهای بحران زده قرار می دهد اطالق می شود 
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ــت  ــته اس ــورهای بس ــیاری از کش ــه روی بس ــه ب ــای اوراق قرض ــی، بازاره ــرایط مال ــدن ش ــخت تر ش ــه س    باتوجه ب
ــات  ــدت ثب ــه به ش ــد ک ــام دهن ــی انج ــا نرخ های ــد آن را ب ــتند بای ــت وام هس ــه دریاف ــادر ب ــه ق ــور هایی ک و کش

بدهی هایشــان را بــه خطــر می انــدازد.

ــرای  ــرخ بهــره را حداقــل ب ــد افزایــش ن ــول بای ــی بحــران فعلــی، صنــدوق بین المللــی پ ــه ماهیــت جهان ●   باتوجه ب
مــدت دو ســال بــه تعلیــق درآورد.

●   اعطــای مجــوز جدیــد بــرای حــق برداشــت ویــژه و همچنیــن دریافــت تعهــدات بیشــتر بــرای کشــورهایی کــه از 
موقعیــت باالیــی در ذخیــره خارجــی برخوردارنــد، به ســرعت موردنیــاز اســت.

ساختار بدهی جهانی1، از آمادگی به منظور مواجهه با بحران کنونی، برخوردار نیست

ــره  ــای به ــش نرخ ه ــابقه و افزای ــای بی س ــطح بدهی ه ــه س ــود ک ــع می ش ــه ای واق ــی در لحظ ــران کنون ●   بح
ــود. در طــول بحــران  ــر ب ــزان بدهــی بســیار پایین ت ــد 19، می ــد. در آغــاز همه گیــری کووی ــدا می کن ــروز و ظهــور پی ب
ــره و  ــرخ به ــش ن ــزرگ افزای ــزی ب ــای مرک ــه بانک ه ــود؛ به نحوی ک ــر ب ــیار حمایت گرایانه ت ــی بس ــت پول ــز سیاس نی
افزایــش چشــمگیر نقدینگــی را در بازارهــای جهانــی کاهــش دادنــد امــا تنگناهــای پولــی فعلــی، خطــر بحــران بدهــی 

سیســتماتیک را افزایــش می دهــد.

ــا پنــج ســال بــه  ●   طــرح تعلیــق خدمــات بدهــی G20 بایــد تمدیــد شــود و سررســیدها نیــز بایــد بــه مــدت دو ت
تعویــق بیفتــد.

●   ارتقــا چارچــوب مشــترک به منظــور مواجهــه بــا بدهــی بــرای کشــورهای معــدودی کــه آن را درخواســت کرده انــد، 
دارد. ضرورت 

ــه  ــای چندجانب ــش بدهی ه ــازی2 و کاه ــور بازس ــتماتیک به منظ ــرد سیس ــک رویک ــری ی ــن، پیگی ــر ای ــالوه ب ●   ع
ــه راه حل هــای  ــا از ارائ ــرد ت ــد صــورت پذی ــز بای ــا درآمــد متوســط   می شــود نی کــه مشــمول کشــورهای آســیب پذیر ب

ــان حاصــل شــود. ــی، اطمین ــای فعل ــرای چالش ه ــدت ب بلندم

ــته  ــر داش ــران را مدنظ ــن بح ــی ای ــت توزیع ــه، ماهی ــتور کار بلندپروازان ــن دس ــری ای ــد در پیگی ــت گذاران بای    سیاس
ــازار محــور به شــدت محــدود  باشــند؛ بازارهــای جهانــی غــذا و انــرژی تحت فشــار شــدید قــرار دارنــد و راه حل هــای ب
ــورت  ــود، به ص ــت ک ــش قیم ــد، افزای ــان می ده ــود نش ــورد3 ک ــی در م ــوان مال ــئله ت ــه مس ــه ک ــان گون ــتند. هم هس
خــودکار بــه افزایــش تولیــد منجــر نمی شــود کــه حاکــی از ایــن اســت کــه چگونــه احتمــااًل بــازار بــه زمــان بیشــتری 
نســبت بــه زمــان موجــود بــرای واکنــش بــه مســائل نیــاز داشــته باشــد. عواملــی ماننــد وقــوع اختــالالت بی ســابقه در 
زنجیره هــای عرضــه جهانــی، مســیرهای ترانزیــت نامطمئــن4 و زیرســاخت های ویــران شــده در اوکرایــن از مهم تریــن 

علــل افزایــش اخیــر قیمت هــا بــه شــمار مــی رود. مســائلی کــه در کوتاه مــدت قابــل حل وفصــل نیســتند.
1  - The global debt architecture
2  - restructuring
3  - affordability
4  - unviable
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   سیاســت گذاران بایــد تمامــی مشــکالت افزایــش اخیــر هزینه هــای زندگــی را درک کننــد. در شــرایط فعلــی، تــورم 
بیــش از اینکــه علــت باشــد، توصیفــی از شــرایط اســت. اقداماتــی ماننــد افزایــش نــرخ بهــره بــا هــدف مهــار تــورم از 
طریــق کاهــش تقاضــا، منجــر بــه کاهــش اختــالالت ناشــی از عرضــه نخواهــد شــد. درعین حــال در مواجهــه بــا ایــن 
اختــالالت، تــالش بــرای حفــظ عرضــه محــدود ماننــد ممنوعیــت صــادرات، ممکــن اســت منجــر به ســرعت بخشــیدن 

بــه نوســان قیمت هــا شــود و بحــران را طوالنــی تــر کنــد.

ــی  ــع کاف ــرژی و مناب ــی، ان ــواد غذای ــد. اگرچــه م ــاب کن ــود کاال اجتن ــی از کمب ــه هــر قیمت ــد ب ــی بای ــه جهان    جامع
ــه  ــد ک ــانی می رس ــه کس ــا ب ــع تنه ــه مناب ــد ک ــان می ده ــابقه نش ــای بی س ــا قیمت ه ــت، ام ــود هس ــتم موج در سیس
از توانایــی مالــی خریــد آنهــا برخوردارنــد. بایــد در جهــت حصــول اطمینــان از در اختیــار گرفتــن منابــع حیاتــی غــذا و 
انــرژی بــه آســیب پذیرترین افــراد، تالش هــای جــدی ای انجــام شــود. اگــر قــرار بــه ارائــه راه حلــی جامــع باشــد، هــم 
دسترســی، هــم قیمــت و همچنیــن مســئله زمــان بایــد هم راســتا بــا یکدیگــر در نظــر گرفتــه شــوند. امــروزه جهــان 
ــا قیمــت،  ــا ب ــی موجــود هســت ام ــدازه کاف ــع به ان ــا »بحــران دسترســی«1 مواجــه اســت؛ به نحوی کــه تمامــی مناب ب
ــا »بحــران دردســترس بودن«2 مواجــه شــود؛ به نحوی کــه  مــکان و زمــان نامناســب. جهــان در آینــده ممکــن اســت ب
منابــع ضــروری حتــی بــا وجــود قیمت هــای بــاال یــا خیلــی دیــر یــا در مقــدار بســیار کــم، در دســترس قــرار می گیــرد.

ــای  ــوب و پویایی ه ــه معی ــان دادن چرخ ــزارش، نش ــن گ ــدف ای ــت. ه ــام اس ــال اتم ــی و در ح ــر حیات ــان عنص    زم
ــی  ــه برف ــریع، گلول ــی و س ــدام کاف ــدم اق ــود. در صــورت ع ــدید می ش ــداوم و تش ــه ت ــر ب ــه منج ــه ای اســت ک مبادل
ــن بحــران  ــوز امــکان ممانعــت از آســیب های ناشــی از ای ــل می شــود. هن ــه یــک بحــران گســترده تر تبدی کوچــک ب
و حمایــت از کشــورها بــرای مقابلــه بــا آن، پیــش از اینکــه خیلــی دیــر شــود، وجــود دارد. هزینــه انجــام ایــن اقــدام در 

آینــده، بســیار بیشــتر از اکنــون خواهــد بــود.

1  - a crisis of access
2  - crisis of availability


