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کس از زمان پایان این درگیری و میزان تأثیرگذاری آن  اوکراین، هیچهنگام حمله روسیه به  
اجتماعی مناطق مختلف جهان آگاهی نداشت. به موازات آنکه این  - سیاسی-بر شرایط اقتصادی

نزاع سومین ماه خود را پشت سر گذاشته است، آثار اقتصادی آن در حال خودنمایی است، که  
 نشان از آینده خوشایندی ندارد.

افزایش   در دلیل  به  تورمی  فشارهای  درگیر  از جنگ  پیش  دنیا  کشورهای سراسر  حالیکه 
های تأمین ناشی از پاندمی ویروس کرونا بودند، قیمت غذا و انرژی و ایجاد اختالل در زنجیره

توازن میان عرضه و تقاضا را تشدید و رشد    مجنگ و درگیری بین روسیه و اوکراین این عد
 کند.اقتصاد جهانی را تهدید می

شوند و ایجاد اختالل روسیه و اوکراین از بزرگترین تولیدکنندگان کاال در دنیا محسوب می
های جهانی بسیاری از کاالهای  در فرایند صادرات کاال در این دو کشور باعث افزایش قیمت 

 گاز و غذا شده است.   ویژه نفت واساسی، به

عالوه بر روندهای جهانی ذکر شده، کشورهایی که از تجارت مستقیم با روسیه برخوردار  
بودند و با این کشور تبادالت مالی و حتی توریستی داشتند، فشار بیشتری متحمل خواهند شد. 

ر و تورم بسیاری از اقتصادهای مبتنی بر واردات نفت و گاز دچار کسری تجاری و مالی بزرگت 
سوخت  صادرکنندگان  از  برخی  گرچه  شد،  خواهند  کشورهای  شدیدی  مانند  فسیلی  های 
 خاورمیانه از این شرایط افزایش قیمت انرژی سود خواهند برد. 

در گزارش حاضر با بررسی ابعاد مختلف پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین، نظام مسائل این 
سی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران تری بر شرایط سیاجنگ که تأثیرگذاری عمیق

 شد:  یور زیر شناسایحخواهد داشت، حول هفت م

 بازارهای جهانی انرژی  .1

 خالصۀ مدیریتی 
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 مقدمه 
های های اروپا پس از جنگ جهانی دوم را به بهانه ریسکروسیه یکی از بزرگترین جنگ

فوریه، پوتین هدف    ۲4امنیتی با اوکراین آغاز کرد. همزمان با آغاز تهاجم علیه اوکراین در  
خود از این جنگ را پاکسازی اوکراین از تسلیحات نظامی و تفکرات نازیسم اعالم کرد. با  

های رسد روسیه به در اختیار گرفتن قسمتش از سه ماه از این جنگ، به نظر می گذشت بی
بر فتح کیف   شرقی و جنوبی اوکراین )منطقه دونباس( اکتفا کرده و از هدف اولیه خود مبنی 

پا پس کشیده است. مقامات روسی در حال حاضر تالش خود را بر فتح دو منطقه بزرگ  
اند تا از این طریق کریدور زمینی ساحل سک، متمرکز کرده شرقی اوکراین، لوهانس و دونت 

 جنوبی را از کریمه تا مرز روسیه تکمیل کنند.

کس از زمان پایان این درگیری و میزان تأثیرگذاری  هنگام حمله روسیه به اوکراین، هیچ
اقتصادی بر شرایط  به موازات  - سیاسی-آن  نداشت.  اجتماعی مناطق مختلف جهان آگاهی 

ین نزاع سومین ماه خود را پشت سر گذاشته است، آثار اقتصادی آن در حال خودنمایی  آنکه ا
 است، که نشان از آینده خوشایندی ندارد.

در حالیکه کشورهای سراسر دنیا پیش از جنگ درگیر فشارهای تورمی به دلیل افزایش  
زنجیره در  اختالل  ایجاد  انرژی و  و  پاندمی  قیمت غذا  از  ناشی  تأمین  ویروس کرونا  های 

بودند، جنگ و درگیری بین روسیه و اوکراین این عدم توازن میان عرضه و تقاضا را تشدید 
  - ۱گیرد:  کند. این تهدیدات از سه کانال اصلی صورت می و رشد اقتصاد جهانی را تهدید می 

تورم و درنتیجه کاهش قدرت    تشدید افزایش بیشتر قیمت کاالها، غذا و انرژی که باعث  
ایجاد اخالل در زنجیره تأمین و تجارت کشورهای همسایه و به   -۲مردم خواهد شد،    خرید 

گذاران کاهش اعتماد سرمایه  -3وجود آمدن موج شدیدی از ورود پناهندگان به آن کشورها و  
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تر  های نوظهور و تنگر ثباتی در بازارها که احتمال خروج سرمایه از بازادرنتیجه افزایش بی 
 . کند را بیش از پیش تقویت می  شدن شرایط مالی

 سياسي و اجتماعي جنگ روسيه و اوكراين -اقتصادي پيامدهاي

می  محسوب  دنیا  در  کاال  تولیدکنندگان  بزرگترین  از  اوکراین  و  ایجاد  روسیه  و  شوند 
های جهانی بسیاری از  اختالل در فرایند صادرات کاال در این دو کشور باعث افزایش قیمت

ویژه نفت و گاز و غذا شده است. قیمت گندم، که روسیه و اوکراین در هکاالهای اساسی، ب
درصد از کل صادرات جهانی این محصول را برعهده دارند، به باالترین   3۰مجموع حدود  

فلزات و  ۱رکورد خود رسیده است. در شکل   نفت، گاز،  قیمت  افزایشی شاخص  ، روند 
وقوع جنگ روسیه و اوکراین به وضوح   های خوراکی و روغنی )گندم و ذرت( پس ازدانه

 قابل رویت است. 

عالوه بر روندهای جهانی ذکر شده، کشورهایی که از تجارت مستقیم با روسیه برخوردار  
بودند و با این کشور تبادالت مالی و حتی توریستی داشتند، فشار بیشتری متحمل خواهند 

دچار کسری تجاری و مالی بزرگتر    شد. بسیاری از اقتصادهای مبتنی بر واردات نفت و گاز
های فسیلی  برخی از صادرکنندگان سوختممکن است و تورم شدیدی خواهند شد، گرچه 

 د.  ن بربمانند کشورهای خاورمیانه از این شرایط افزایش قیمت انرژی سود 

افزایش شدی  این  قیمت غذا و سوخت ریسک بزرگتر به وجود آمدن    د ازسوی دیگر، 
مناطق آفریقا و آمریکای  از  نارضایتی و ناآرامی و درپی آن اعتراضات گسترده را در برخی  

هایی از آفریقا و  دهد و امنیت غذایی بخشین گرفته تا قفقاز و آسیای مرکزی افزایش می الت
 . خاورمیانه را تهدید خواهد کرد
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تا مارس  گیری روند افزایشی قیمت کاالهای اساسی با شروع جنگ اوکراین و روسیه  شتاب -۱شکل 
   ( و صندق بین المللی پول USDA  ،Datastream)منبع: بلومبرگ، ۲۰۲۲

بینی خود از رشد اقتصاد جهانی  به همین دلیل بسیاری از مؤسسات اقتصادی و مالی، پیش
اند. اگر در بلند مدت در نتیجه این  را کاهش و پیش بینی خود از رشد تورم را افزایش داده

جنگ مسیر تجارت انرژی تغییر یابد، زنجیره تأمین جهانی با آرایش جدید شکل گیرد، شبکه 
ل خود را ذخیره ای مالی متحول شده و کشورها به فکر تغییر ارزی که با آن پوهپرداخت 

از لحاظ بنیادین نظم اقتصادی و ژئوپولتیکی دنیا تغییر خواهد کرد. افزایش   کنند بیفتند،می 
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بهتنش را  اقتصادی  چندپارگی  ریسک  ژئوپولتیکی  فناوری،  های  و  تجارت  حوزه  در  ویژه 
 . دهد افزایش می 

 روسيه و اوكراين در تجارت جهاني جايگاه

شود، آن برای اقتصاد جهانی محسوب می   یجنگ اوکراین و روسیه، شوک منفی جدید 
های زنجیره عرضه بسیاری از کاالها در نتیجه هم درست در زمانی که برخی از محدودیت

اقتصاد  پاندمی کرونا در حال برطرف شدن بود. از برخی از جهات، نقش روسیه و اوکراین در  
درصد از تولید ناخالص داخلی    ۲جهانی چشمگیر نیست. این دو کشور در مجموع حدود  

هم و  می   ۲چنین  دنیا  تشکیل  را  جهانی  تجارت  کل  از  دوجانبه  درصد  تجارت  و  دهند، 
دیگر نیز در    یمحدودی با بسیاری از کشورها دارند. ارتباطات مالی این دو کشور با کشورها

گرفته در/توسط روسیه  گذاری خارجی صورتاست. مجموع سرمایه  سطحی عادی و معمولی 
 درصد از مجموع جهانی آن است.   ۱.۵تا  ۱بین 

 
 TiVA) به عنوان درصدی از کل ارزش افزوده کشورها -۲۰۱8سال  -صادرات به روسیه -۲شکل 

indicators, 2021 edition; and OECD calculations. ) 
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دیگر روسیه و اوکراین تأثیر مهمی بر اقتصاد دنیا دارند. تأثیر این  با این وجود، از جهاتی  
کنندگان  دو کشور بر اقتصاد جهانی بدین جهت اهمیت میابد که روسیه و اوکراین از تأمین

درصد از صادرات    3۰باشند. عالوه بر در اختیار داشتن  ها می اصلی بازار برخی از کامودیتی 
درصد از صادرات جهانی ذرت، کودهای معدنی و گاز    ۲۰گندم، این دو کشور در مجموع  

های درصد از صادرات جهانی نفت خام را در اختیار دارند. عالوه بر این، زنجیره  ۱۱طبیعی و  
اوکراین وابسته هستند. علی رغم   از روسیه و  تأمین در سراسر جهان، به صادرات فلزات 

تواند اختالالت جدی را  وط به آن می های مرباندازه کوچک اقتصاد روسیه، جنگ و تحریم 
های مالی وضع شده علیه روسیه، عالوه بر ها ایجاد کند. تحریمدر ارتباطات مالی و تجارت

خود این کشور، منجر به سخت شدن شرایط در بازارهای مالی سراسر دنیا شده و در حال  
اقتصادهای نوظهور و کشورها   از  اقتصادی در بسیاری  نیز شرایط  مرکزی و شرقی  حاضر 

تر شدن  ای با روسیه داشتند، در حال سختاتحادیه اروپا که ارتباطات تجاری نسبتاً گسترده
 .است

 بازار فلزات 
کاتالیستی خودروها(    هایمبدل روسیه از تأمین کنندگان اصلی پاالدیوم )مورد استفاده در  

شود. روسیه و اوکراین  و نیکل )مورداستفاده در صنعت فوالد و ساخت باتری( محسوب می 
تأمینهم از  نیچنین  تولید  در  )که  نئون  و  آرگون  مانند  نجیب  گازهای  ه رساناها  مکنندگان 

ها( هستند.  کاربرد دارند( و از تولیدکنندگان بزرگ تیتانیوم اسفنجی )مورداستفاده در هواپیما
های مذکور از آغاز جنگ افزایش یافته است. این درحالیست که قیمت بسیاری از کامودیتی 

بنابراین     اخالل چشمگیری در وضعیت تولید و صادرات این فلزات نیز صورت نگرفته است.
اثرگذار خواهد  بر بخش خودروسازی  از  بود  این بحران به وضوح  از سوی دیگر برخی   .

اروپای غربی را دارند اعالم  های  کارخانه بازارهای  تأمین  اوکراین که وظیفه  خودروسازی 
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های دیگر در سایر نقاط جهان به دلیل کمبود چیپ، از تولید  تعطیلی کرده و برخی از کارخانه
اند. گرچه عرضه بخشی از مواد معدنی خام ورودی صنایع در دستان روسیه است،  خود کاسته

اعمال  اما محدودیت تجهیزات های  به  دسترسی روسیه  بر  غربی  از سوی کشورهای  شده 
تواند در  ه رساناها، رایانه، تجهیزات اتوماسیون، ارتباط از راه دور  و ... می مپیشرفته مانند نی

 رشد بخش صنعت روسیه اثرگذار باشد. 

 

 ( Rifinitive).افزایش قیمت بسیاری از فلزات همزمان با شروع جنگ روسیه و اوکراین -3شکل 

 بازار گندم و غالت 
توقف کامل صادرات گندم توسط این دو کشور کمبودهای جدی را در بازار اقتصادهای  

می  ایجاد  توسعه  و  تنها ریسکدر حال ظهور  نه  از کشورها  برخی  در  واقع،  در  های  کند. 
نیز با رشد شدید فقر و گرسنگی  اقتصادی بلکه ریسک به وجود آمدن بحران های انسانی 

طابق  مخاورمیانه، واردات گندم از روسیه و اوکراین،    ییابد. در بسیاری از کشورهایش می افزا
دهد. اختالل در عرضه کود و افزایش درصد از کل واردات گندم را تشکیل می  7۵، 4شکل 

 بهتواند  ها و افزایش قیمت گازطبیعی می قیمت آن به دلیل افزایش قیمت خوراک پتروشیمی 
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شدن کمبود مواد غذایی بیانجامد و کل صنعت کشاورزی را تحت تأثیر قرار    پایدار و طوالنی
 دهد. 

 

 Comtrade, and) درصد از کل واردات -واردات گندم برخی از کشورها از روسیه و اوکراین -4شکل 

OECD calculation) . 

 مسير تجارت كاال و انرژي
سفرهای دریایی باعث افزایش زهای تجاری و  ااز سوی دیگر تغییر مسیر یا توقف پرو

از شرکت هزینه بسیاری  و  تجارت شده  بینهای  نیز همهای  در   اکنونالمللی  فعالیت خود 
درآورده تعلیق  حالت  به  را  بیناند. خروج شرکت روسیه  بههای  در حوزه  المللی  خصوص 

افزایش قیمت تواند بر پتانسیل تولید نفت و گاز این کشور اثرگذار باشد.  انرژی از روسیه می 
های مسافربری دریایی و هوایی در  و شرکت  خطوط هوایی سوخت باعث شده تا بسیاری از  

ریسک از  معرض  سوم  یک  حدود  سوخت  آنکه،  همه  از  اول  بگیرند.  قرار  مختلفی  های 
دهد. دوم، کشورهای اروپایی، ایاالت متحده و کانادا مرزهای  ها را تشکیل می های آنهزینه

اند و در مقابل روسیه نیز مرزهای هوایی خود  های روسی بستهبه روی ایرالینهوایی خود را  
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بیشتر   به معنای هزینه  این موضوع  اروپایی بسته است.  را به روی هواپیماهای کانادایی و 
 است، چرا که هواپیماها باید مسافت بیشتری را طی کنند. 

های اروپایی از فعالیت با  رو است. شرکتهایی روبهحمل و نقل ریلی نیز با محدودیت
ن تصمیمی احتماالً باعث ایجاد اختالالتی در حمل کاال بین  ی اند. چنراه آهن روسیه منع شده

 . گذرد( خواهد شد آسیا و اروپا )مسیر ترانزیتی که از روسیه می 

 بازار انرژي 
 تر عنوان شاااد، چشااامگیرترین پیااماد این بحران در باازارهاای انرژی،هماانگوناه کاه پیش

های ژئوپولتیکی، تحریم  بر نگرانی از ریساااکخصاااوص نفت خام نمود پیدا کرد. عالوهبه
های باالی  نفت روسایه ازساوی برخی کشاورها سابب شاد تا بازار جهانی نفت خام در قیمت

میلیون بشکه    ۱۰.8، روسیه حدود ۲۰۲۱دالر به ازای هر بشکه به تعادل برسد. در سال    ۱۰۰
میلیون   ۵درصااد از تولید جهانی( نفت خام تولید کرده اساات که   ۱۱ در روز )معادل تقریباً

میلیون بشاکه در روز از طریق خط لوله به    ۱.۵بشاکه از آن صاادر شاده اسات. از این میزان 
میلیون بشکه در روز نیز به بالروس و قزاقزستان   ۰.۵شارق دور )چین و منطقه اقیانوسایه( و 

منطقه در  بشاکه در روز نیز در شارق دور روسایه تولید و میلیون   ۰.4صاادر شاده اسات. تقریباً 
میلیون بشاکه در روز دیگر نیز به طور کامل به اروپا صاادر   ۲.۵شاود.  اقیانوسایه معامله می 

های نفتی مانند دیزل و ... برای تولید  های اروپایی به فراوردهشااود، و توسااط پاالیشااگاهمی 
میلیون بشاکه در روز صاادرات   3گردد. عالوه بر نفت خام، روسایه حدود داخل تبدیل می 

ن به  روز صااادرات دیزل( دارد، که اغلب آمیلیون بشااکه در   ۱های نفتی )از جمله  دهفراور
شااود، مابقی آن نیز از طرق اروپا به آساایا و ایاالت متحده آمریکا صااادر  اروپا صااادر می 

، وابساتگی کشاورهای مختلف به نفت روسایه نشاان داده شاده اسات. ۵در شاکل    شاود.می 
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کشاورهای شارق اروپا به نفت روسایه بیش از ساایر  انطور که مشاخص اسات، وابساتگی مه
 مناطق است.

 
 وابستگی کشورهای مختلف به نفت روسیه  -۵شکل 

تحریم نفت روسایه ازساوی اروپا برای بسایاری به منزله کاهش دساترسای روسایه به بازارهای  
جهانی و درنتیجه تضااعیف موقعیت این کشااور اساات، با این وجود، این انتظار با دینامیک  

ویژه نفت خام، ساازگار نیسات. برای آنکه تحریم نفت موجود در بازارهای جهانی انرژی، به
کنندگان بزرگ نفت از خرید نفت روساایه روساایه بتواند اثرگذار باشااد، باید تمام مصاارف

سااارباز زنناد. این درحالیسااات که دو واردکنناده بزرگ نفات، هناد و چین، احتمااالً از انجاام  
کننده  های هندی و نیز برزگترین شرکت معاملهنند. برخی از پاالیشگاهچنین کاری اجتناب ک

اناد. در نفات خاام چین، یونی،اک، خریاد نفات روسااایاه را پس از جناگ اوکراین افزایش داده
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 7، با داشاتن حدود 3و ساینوچم  ۲، سای ان ا  ا  سای ۱ینوپکسا چین، گرچه ساه شارکت بزرگ  
المللی خود( اعالم پاالیشااای )احتماالً به دلیل ارتباطات بینمیلیون بشاااکه در روز ظرفیت 

میلیون ظرفیت پاالیشاای   ۱۱اند که خرید نفت روساایه را متوقف خواهند کرد، حدود  کرده
 شود.های اداره نمی دیگر در چین وجود دارد که توسط این شرک

تواند مساایر ه می در مورد بازار گاز نیز شاارایط به همین گونه اساات، عالوه بر اینکه روساای
بخشای از صاادرات گاز طبیعی خود را از اروپا به سامت آسایا تغییردهد، با کاهش عرضه گاز 

ای تجارت گاز،  طبیعی روسایه به اروپا قیمت این ساوخت فسیلی پاک، به دلیل ماهیت منطقه
رغم کاهش حجم صاادرات گاز روسایه رساد علی به نظر می  .در اروپا افزایش خواهد یافت

 ای را تجربه نخواهد کرد.روپا، عمالً درآمدهای این کشور کاهش قابل مالحظهبه ا

نفتی و گاز طبیعی که درپی جنگ    یهاوردهآدرمجموع بررساای تحوالت بازار نفت خام، فر
دهند برای اتخاذ اقدامات و واکنش مناساب ازساوی ایران الزم و اوکراین و روسایه روی می 

 .ضروری است

   هاآنپيامدها براي اتحاديه اروپا و واكنش 
از سوی دیگر اقداماتی که اتحادیه اروپا جهت کاهش وابستگی به نفت و گاز روسیه 

تواند مسیر تجارت جهانی انرژی را تغییر ریزی کرده است و اقدامات متقابل روسیه می برنامه
 داده و تحوالت بنیادینی در تجارت جهانی انرژی ایجاد کند.  

را به   REPowerEUکمیسیون اتحادیه اروپا پس از جنگ اوکراین و روسیه، طرح  
منظور حذف کامل وابستگی این اتحادیه به انرژی روسیه مطرح نمود. این طرح بیش از هر 

 

1 Sinopec 
2 CNOOC 
3 Sinochem 
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های دریافت ال ان  چیز بر تنوع بخشیدن به منابع واردات گاز )ازجمله توسعه هر بیشتر پایانه
ت و  ظرفیت  افزایش  انرژیجی(،  در  ولید  گاز روسیه  منظور جایگزینی  به  تجدیدپذیر  های 

دمای  آوردن  پایین  طریق  از  طبیعی  گاز  مصرف  کاهش  نیز  و  گرمایش  و  برق  بخش 
ها در زمستان )راهکار کوتاه مدت برای کاهش وابستگی به گاز روسیه( متمرکز ترموستات

تأمین شده است. اتحادیه اروپا    درصد از گاز اروپا از روسیه  4۵، حدود  ۲۰۲۱است.  در سال  
به    ۲۰۲۲بااستفاده از طرح مذکور قصد دارد، وابستگی خود به گاز روسیه را تا پایان سال  

به صورت کلی وابستگی خود را از بین ببرد. چنین    ۲۰3۰سوم کاهش داده و تا سال  یک
ال ان جی    طرحی ممکن است پیامدهایی مانند تبدیل شدن آمریکا به بزرگترین صادرکننده

دادهای  رداشته باشد. از سوی دیگر روسیه از اقدامات متقابلی از جمله درخواست تسویه قرا
گازی با روبل روسیه را برای کشورهای غیردوست انجام داده است که اخیراً منجر به قطع 

 صادرات گاز روسیه به بلغارستان و لهستان شده است. 

می  روسیه  قیمتاقتصاد  از  باتواند  این های  با  ببرد.  بهره  انرژی  به خصوص  کاال،  الی 
وجود، همانطور که بیان شد، اتحادیه اروپا قصد دارد از حجم واردات انرژی روسیه بکاهد.  

الظاهر  در هر صورت، در حال حاضر به دلیل وابستگی نسبتاً زیاد به نفت و گاز روسیه، علی 
پیامدهای از  جهان  نقاط  سایر  از  بیش  اروپایی  شد.    کشورهای  خواهند  متضرر  جنگ  این 

های انرژی  گاز روسیه در کوتاه مدت نشدنی است و سطح کنونی قیمت  م جایگزین کردن تما
های نفت  شود در سطح کنونی قیمتبینی می تأثیر قابل توجهی بر تورم خواهد داشت. پیش

این    درصد از رشد جی دی پی ۱درصد به تورم اروپا اضافه شده و حدود    ۱.۵و گاز حدود  
درصد افزایش   4تورم اتحادیه اروپا    شود. در صورت قطع کامل گاز روسیه،کشورها کاسته  

به صفر نزدیک و ممکن است وارد  اتحادیه اینکشورهای خواهد یافت و رشد جی دی پی 
 . منطقه منفی شود
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 ها پيامدها براي ساير نقاط جهان و واكنش آن
ها  این واقعه از طریق افزایش قیمت کامودیتی   در سایر نقاط جهان نیز، پیامدهای اقتصادی 

رسد، تأثیر این جنگ در منطقه  خواهد شد. به نظر می   سو کمبود عرضه برخی از کاالها ح
افزایش  -آسیا دلیل  به  ویژه  به  واردات سریعاً حس شود،  قیمت  افزایش  دلیل  به  اقیانوسیه 

ازجمله چین، ژاپن، هند، قیمت انرژی و سوخت، چرا که بسیاری از کشورهای این منطقه  
تواند  کره جنوبی، تایوان و تایلند واردکننده خالص انرژی هستند. از سوی دیگر این جنگ می 

بلندمدت افزایش بودجه  پیامدهای  نیز در پی داشته باشد، مانند: فشار آوردن برای  تری را 
کیب ارز ذخایر  نظامی، تغییر ساختار بازارهای انرژی، چندپارگی نظام پرداخت و تغییر تر

های مختلف که توسط موانع و مرزها از هم جدا  ارزی کشورها. تقسیم مجدد دنیا به بلوک
سازی را از بین ببرد. خروج از  های به دست آمده از دوران جهانی تواند مزیتاند، می شده

الر های جایگزین شتاب داده و احتماالً از نقش دحلتواند به توسعه راه سیستم سوییفت، می 
 های بین مرزی بکاهد. آمریکا در بازارهای مالی و پرداخت

به دلیل آنکه ارتباطات تجاری و مالی آمریکای شمالی با روسیه و اوکراین محدود بوده 
ویژه رشد های قیمتی و کاهش رشد اقتصادی، بهاست، تأثیر این نزاع عمدتاً از طریق کانال 
ان  تقاضای  بر  که  اروپا  اتحادیه  بود، حس اقتصادی  اثرگذار خواهد  نیز  رژی و سایر کاالها 

بینی کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم، تحوالت اخیر باعث تغییر  رغم پیششود.  علی می 
 های پولی آمریکا نخواهد شد.سیاست

اند. در حالیکه بسیاری از  های متفاوتی نسبت به این واقعه داشته کشورهای مختلف پاسخ
اند، در شرق کره زمین  های مالی سنگین علیه روسیه کردهکشورهای غربی اقدام به تحریم

پرجمعیت هند،  و  چین  است.  متفاوت  از  وضعیت  است  ممکن  جهان،  کشورهای  ترین 
وضعیت رخ داده نهایت استفاده را برده و اقدام به خرید نفت، گاز و زغال سنگ روسیه با  
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تر از قیمت بازار بکنند. با این وجود، چین تاکنون بسیار محتاطانه عمل یمتی بسیار پایینق
های غرب علیه روسیه نکرده است. ترکیه کرده و هنوز به صورت جدی اقدام به نقض تحریم

نیز که ارتباطات تجاری نزدیکی با روسیه دارد، تاکنون نسبت به این جنگ بی طرف بوده 
کشو دیگر  و  میانجی است  عنوان  به  کشور  این  به  حتی  نیز  نگاه رها  ایجاد صلح  برای  گر 

دهد که  های غرب علیه روسیه، نشان می کنند. عدم حمایت بسیاری از کشورها از تحریممی 
ارتباطات تاریخی برای  روسیه تا چه میزان توانسته از منابع هیدروکربوری، توان دفاعی و  

های خارجی استفاده کند. با این وجود، هنوز مشخص  لتحفظ نفوذ و اثرگذاری خود در دو
های غرب ایفا کنند  د نقش مهمی در مقابله روسیه با تحریم ن توان ها می نیست که آیا این دولت

تواند  یا خیر. بررسی پاسخ و اقدامات کشورهای مختلف در قبال جنگ روسیه و اوکراین می 
 . وشن سازدهایی از تغییر نظم جهانی را رتا حدی نشانه

 تبيين نظام مسائل جنگ روسيه و اوكراين  
با توجه به مطالب عنوان شده، جنگ روسیه و اوکراین از جهات مختلفی بر اقتصاد و  

تواند ایران را  آرایش ژئوپولتیک دنیا اثرگذار خواهد بود. درک صحیح و درست این آثار می 
.  یاری نماید و در عین حفظ امنیت  در اتخاذ راهبردهای مناسب برای پیشبرد منافع اقتصادی

از این رو در این گزارش تالش شده تا با بررسی اجمالی تحوالت مربوط به جنگ روسیه و 
مرب تحوالت  مسائل  نظام  ایران  واوکراین،  اسالمی  جمهوری  با  ارتباط  در  جنگ  این  به  ط 

جنگ و های آتی به صورت دقیق و جزئی ابعاد مختلف این  استخراج شود تا طی گزارش
 ارتباط آن با ایران روشن گردد. 

از آنجایی که جمهوری اسالمی ایران از منابع هیدروکربوری عظیمی برخوردار است، به 
شده نفت خام و گاز طبیعی در رتبه اول دنیا قرار دارد،  طوریکه از لحاظ مجموع ذخایر اثبات

تواند بر شرایط  انرژی می   هرگونه تغییر و تحول در بازار نفت و احتمال تغییر مسیر تجارت
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ویژه آنکه جمهوری اسالمی ایران و روسیه، هر دو  اجتماعی ایران اثرگذار باشد، به-اقتصادی
تواند بر موضع روسیه در  درگیر احیاء برجام هستند و احتماالً تحوالت جنگ اوکراین می 

و اخبار مرتبط با  قبال برجام نیز مؤثر باشد. از این رو بررسی ابعاد مختلف تأثیر تحوالت  
های نفتی )با توجه به اینکه جنگ روسیه و اوکراین بر بازار نفت خام، گاز طبیعی و فراورده

بازار سوخت و فراوده تأمین کنندگان مهم  از  نفتی محسوب می روسیه یکی  از  های  شود( 
اهمیت   ها الزم و ضروی است. نکته حائز قیمت این کاالها گرفته تا تأثیر جنگ بر تقاضای آن 

دیگر در این خصوص بررسی تغییر مشتریان نفت روسیه و آن دسته از مشتریانی است که 
های جدیدی تواند فرصتاند، چرا که این موضوع می خرید نفت و گاز روسیه را متوقف کرده 

روی جمهوری اسالمی ایران قرار دهد. بنابراین    برای فروش نفت و شاید گاز طبیعی پیش
ن پرداخت، تأثیر  اائلی که باید در ارتباط با تحوالت جنگ وسیه و اوکراین بد از مهمترین مس

نفت خام، فراورده بازار  بر  تغییر  این تحوالت  نیز بررسی نحوه  نفتی و گاز طبیعی و  های 
 بازیگران این حوزه است. 

در وهله دوم، به دلیل نقش مهم روسیه و اوکراین در امنیت غذایی کشورهای خاورمیانه 
یز ایران هم از لحاظ عرضه گندم و ذرت و هم از لحاظ عرضه کود و مواد معدنی مورد  و ن 

و   غذایی  بخش  بر  جنگ  این  تحوالت  تأثیر  که  است  شایسته  کشاورزی،  بخش  در  نیاز 
چالش بررسی  حوزه  این  در  اهمیت  حائز  نکته  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  و  کشاورزی  ها 

تضفرصت ایران جهت  اسالمی  و  های جمهوری  دوران جنگ  در  غذایی خود  امنیت  مین 
بهبهره  موقعیت  از  صادراتآوجودبرداری  احتمالی  افزایش  در  محصوالت    مجدد  مده 

 کشاورزی خود به سایر کشورهاست.

مسئله سوم، تغییر مسیر تجارت روسیه از اروپا به سمت آسیا و نیز ایجاد اخالل در مسیر 
لعکس و ایجاد مسیرهای ترانزیت جدید برای روسیه ترانزیت کاال از اروپا به سمت آسیا و با 

توانایی جمهوری اسالمی   اروپایی و  با برخی کشورهای  ایران  باتوجه به همسایگی  است. 
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های  ایران در اتصال غرب آسیا به شرق آسیا از طریق مرزهای آبی و زمینی خود، بررسی راه
ط به  وانزیت اروپا به آسیا که مربفرینی ایران به منظور جایگزینی آن بخش از مسیر ترآنقش

عنوان مسیر ترانزیت کاالهای روسیه آفرینی ایران بهو نیز بررسی نحوه نقش  .کشور روسیه بود
به کشورهای خاورمیانه و شرق آسیا، از دیگر مسائل مهمی است که باید در بررسی تحوالت  

تواند بدون تجارت کاال و  ی جنگ روسیه و اوکراین به آن پرداخته شود. از این طریق ایران م
گاز به اروپا نقشی مهم )به مانند آنچه ترکیه در ترانزیت    ،های ارتباطی تنها از طریق ایجاد راه 

 ت جهانی کاال به دست آورد.  را کند( در تجایفا می 

مسئله چهارم، بحث اثرگذاری روسیه در بازار جهانی فلزات و مواد معدنی است. همانطور  
که پیش از این مطرح شد، روسیه در بازار برخی از فلزات و مواد معدنی موردنیاز در صنایع  

انرژی با  مرتبط  تجهیزات  نیز در ساخت  و  بازیگران محسوب پیشرفته  از  های تجدیدپذیر 
بررسی اثرگذاری تحوالت جنگ روسیه و اوکراین بر بازار این فلزات و  شود. بنابراین  می 

ها برای درک صحیح پیامدهای اقتصادی این جنگ مفید  احتماالً بر بازار صنایع مرتبط با آن 
 خواهد بود.  

مسئله پنجم، موضوع نحوه پاسخ کشورها به جنگ روسیه و اوکراین و اقدامات آنهاست.  
- ۱بندی کرد:  توان در سه دسته کلی تقسیمبه طور کلی واکنش کشورها به این واقعه را می 

  - ۲شورهایی که به طور کامل از این اقدام حمایت کردند، مانند: ونزوئال، بالروس و ...،  ک
ور کامل این اقدام را رد کردند، مانند اکثر کشورهای اروپایی، آمریکا و  کشورهایی که به ط

مانند:  اللحنی با این جنگ نداشتند،  کشورهایی که حداقل در ظاهر مخالفت شدید   -3کانادا و  
ب  .... این جنگ  چین، هند، ترکیه و  از  پایین کشورهایی که به طور کامل  به اهمیت  اتوجه 

کرده  می حمایت  دسته توان  اند،  دو  در  را  جنگ  این  به  نسبت  مختلف  کشورهای  واکنش 
بی تحریم  و  هستند(  مخالف  کامل  طور  به  که  )کشورهایی  که کنندگان  )کشورهایی  طرفان 

اللحنی نداشتند( بررسی کرد. نکته حائز اهمیت در این بخش بررسی کامل  مخالفت شدید 
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های  ه )از جمله خروج شرکت های اعمال شده علیه روسیه، پیامدهای آن برای روسیتحریم 
بله با آن  المللی و امکان افت تولید نفت و گاز این کشور( و اقدامات روسیه جهت مقابین

های ای برای ایران نیز )از جهت تبین راهبردهای مقابله با تحریمموزهآتواند درساست که می 
الفت شدید با  غرب( داشته باشد و نیز شناخت موضع و استراتژی کشورهایی است که مخ 

ترتیب   بدین  نداشتند.  جنگ  دقیقجاین  شناخت  با  ایران  اسالمی  تغییرات  مهوری  تر 
تواند با چشم بازتری عمل تواند در اتخاذ موضع و راهبرد مناسب می ژئوپولتیک منطقه می 

 کند.

به گاز   وابستگی  اروپا جهت قطع  اتحادیه  برنامه  این جنگ،  با  ارتباط  مسئله ششم در 
اتحادیه    4۵شرح داده شد، حدود    پیشتر ت. همانطور که  روسیه اس تقاضای گاز  از  درصد 

شود، باتوجه به وابستگی باالی امنیت انرژی اتحادیه اروپا به  اروپا از طریق روسیه تأمین می 
آسیب بیشتر  و روشن شدن هر چه  و ریسک پذیری روسیه  آن  انرژی  های  امنیت  که  هایی 

های  المللی انرژی، برنامهند، این اتحادیه و در کنار آن آژانس بینکتهدید می  را اتحادیه اروپا
گوناگونی را جهت کاهش مصرف نفت و گاز در کوتاه مدت و قطع وابستگی به گاز روسیه  

هایی را برای  تواند فرصتها می اند. بررسی دقیق این برنامهدر میان تا بلند مدت ارائه کرده
نقش اسالافزایش  اینکه آفرینی جمهوری  نمایان سازد. ضمن  انرژی  بازارهای  ایران در  می 

تواند نقشه تجارت انرژی جهان را دچار تغییرات  بررسی پاسخ متقابل روسیه به این برنامه می 
چشمگیری کند که بررسی آن برای شناخت بهتر بازارهای انرژی در آینده الزم و ضروری  

 است.

ای مناطق و کشورهای مختلف مورد بررسی  در وهله بعدی، باید پیامدهای این جنگ بر
فرصت تا  گیرد  چالشقرار  از  برخی  رفع  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  که  های  هایی 

 . تواند داشته باشد نمایان شودمده برای آن مناطق می آوجودبه
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با توجه به مطالب ذکر شده نظام مسائل جنگ روسیه و اوکراین در ارتباط با ایران را  

 توان در شکل زیر خالصه نمود: می 

 
 الف 

 
 ب
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ر این گزارش برای شناخت بهتر مسائل اصلی و مهم مرتبط با جنگ روسیه و اوکراین، د
پیامدهای احتمالی این جنگ به صورت خالصه و کلی مورد بررسی قرار گرفت. با دستیابی  

های بعدی به صورت جزئی این  شه گزارلاوکراین در سلسبه نظام مسائل جنگ روسیه و  
های  ها و چالشط به هرکدام در کنار فرصتوبرد بررسی قرار گرفته و تحوالت مرل مومسائ

 . گیردمرتبط با ایران مورد بررسی قرار می 
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وابسته به پژوهشکده مطالعات   انديشکده حکمرانی انرژي و منابع ايران
جمهوری، به عنوان یک کانون تفکر تخصصی در حوزه انرژی  فناوری ریاست

  ی و اثرگذار   سازییم تصم  یفیتسطح ک  یبه منظور ارتقا  و منابع در کشور،  
فرآ زم  گیارییمتصم  یند بر  انرژ  های یاستس  ینتدو  ینهدر  منابع بخش    ی و 

 یص ضمن تشخ  یمسئله محور  یکردبا رو  یشکدهاند   ینشده است. ا  یستاس
  دستورکار  در  را  هاآن   شناسی یبآس  ی و منابع،بخش انرژ  یدیموضوعات کل

را    یاستی س  یعرصه راهکارها  ینا  گیرانیمبه تصم  درنهایت  و  داده  قرار  خود
   .هد د ی م یشنهادپ

انرژیسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم  یکی از  و   گیری در حوزه 
آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحوالت جهانی است. اندیشکده    منابع

هاي  گزارشحکمرانی انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان »
پایش و تحلیل تحوالت « طراحی کرده است تا از این طریق، به رصد،  رصدي

 .این حوزه ب،ردازد


