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 پایش بازار
 

 
 
قیمت نفت برنت و وست   .است همراه بوده    و یا ثبات  عمدتا با کاهش  اخیر  روز 7اي انرژي در  حاملهمت قی

اینترمدیت در حوالی   با   مت یق.  دارنددالر در بشکه نوسان    100تگزاس  نفت خام برنت صبح روز جمعه 
  کا یآمر  ت ینترمدی. نفت وست تگزاس ادیدالر رس  105.37  يابه بشکه   ،يدرصد  1.5  ای  يدالر  1.51  شیافزا

. نفت وست تگزاس دی هر بشکه رس يدالر به ازا 97.69 مت یبه ق ،يدرصد 1.4  ای يدالر 1.34 شی با افزا زین
افتاد که داده   یکاهش زمان  نی بود. ا  یکاهشگذشته    یدر دو دوره معامالت  ت ینترمد یا ها نشان از افت  اتفاق 

 ی داشتند. کاهش تقاضا در اوج فصل رانندگ  کاینسبت به سال گذشته در آمر  نی بنز  يبرا  يدرصد  8  ياتقاض
 بود. نیبنز يباال يهامت یاز ق یکشور ناش نیدر ا
در ماه ژوئن با  هفته باال برد. 6شاخص نفت خام برنت را پس از  ایتقاضا در آس شیافزا يهامقابل، نشانه  در

محصوالت    یدر هند رکورد شکست. مصرف کل  ینفت   يهاو فرآورده   نیبنز  يباال، تقاضا   يهامت یوجود ق
  ن یهند هم در باالتر  يهاشگاه یداشت. پاال   شی درصد افرا  18کشور، نسبت به سال گذشته    نیدر ا  افتهی  ش یپاال
 از کرونا دارد.  شیبازار نفت، به دوران پ مندمساله نشان از بازگشت قدرت نی. اکنندیم ت یفعالخود  ت یظرف
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در بسیاري از کشورهاي دنیا و بخصوص چین،    19- شیوع مجدد کووید مهمترین تحوالت این هفته را باید  
و اتحادیه    اقتصادهاي بزرگ مانند آمریکانرخ بهره در  افزایش  ورم و لزوم  تنسبت به    ي منفیاندازهاچشم  وجود
تحوالت دیپلماتیک در حوزه انرژي پس از سفر جوبایدن به عربستان و والدیمیر پوتین به ایران، از    اروپا،

سرگیري صادرات گاز روسیه توسط شرکت گازپروم به اروپا، و جدي شدن سناریوي قطع کامل صادرات  
   سبت داد.گاز روسیه با فرا رسیدن فصل زمستان ن 

امضا شد    میلیارد دالر  40به مبلغ    هیبا شرکت گازپروم روس  رانیا  خیتار  ینفتسرمایه گذاري  تفاهم    نیبزرگتر
در مواجهه با غرب    هی روس  ياهرم فشار برا  ي موضوع خود در راستا  نیدارد. ا  ي ادی که مخالفان و موافقان ز

  یی از آنجا  هیمسئله تفاهم با روس  .و ممکن است ایران را چند گام دیگر از توافقات برجام دور کند  خواهد بود
 ها تمام شود.  به نفع روس تواندی است م هیروس ب ی رق يدر حوزه انرژ رانیکه ا

 ان یرج   یکار خود را از سر گرفت. قطع  راتیبه آلمان پس از ده روز تعم  هیخط لوله انتقال گاز روس  نیبزرگتر
به وجود آورد  هاییاروپا يرا در خصوص کمبود منابع گاز برا ياد یز یکه نگران 1 میگاز خط لوله نورداستر

  يساالنه برا  راتیپس از تعم  1  م ینورداستر  يبود که لوله گاز  نیافتاد. اروپا نگران ا   ان یامروز مجدداً به جر
 . کندیجا ماروپا را جابه  هیبه اتحاد  هیسوم صادرات گاز روس  کیاز    شیخط لوله ب  نیمتوقف شود. ا  شهیهم
ا از کشورها  هی اتحاد  ونیسیحال، کم  نیبا  پانزده درصد در مصرف گاز   ياروپا  تا  عضو خواسته است که 

کاهش    انیی اروپا  يهام یتحر  یانتقال گاز را به تالف  نده یممکن است در زمستان آ   ه یروس  رایکنند ز  ییجوصرفه 
 دهد.

 

 تفسیر هفته 
عوامل اثرگذار بر تغییرات قیمت حاملهاي انرژي در جهان را به دو دسته عوامل مقطعی با آثار   می توان.1

مدت و عوامل استراتژیک با آثار بلندمدت تقسیم کرد. عوامل مقطعی منجر به ایجاد نوسانات قیمتی در کوتاه
اندازهاي قیمتی  چشم  ، روندها  ادامه  وامل استراتژیک باع  .شوندروزه، هفتگی، و یا حتی ماهانه می هاي یک بازه

قیمت    د.نده گذاران قرار میحتی چندساله در پیش روي سرمایه ماهه، یکساله، و    6هاي بلندمدت  را در بازه
می    و شیوع آن را  19-حاملهاي انرژي و در راس آنها نفت، ذاتا از عدم قطعیتهاي فراوانی متاثر هستند. کووید

به یک عامل   19-، کووید2022با بهبود شرایط در نیمه ابتدایی سال    .عامل استراتژیک در نظر گرفت یک  توان  
در کشورهاي صنعتی چون چین، آلمان،    19-بنابراین اگرچه در پی شیوع مجدد کووید  مقطعی تبدیل شد.

افزایش    هااخیر، نگرانیها نسبت به اعمال مجدد قرنطینه   هايژاپن، و بسیاري دیگر از کشورهاي جهان در هفته 
اما به نقل از موسسه ایپسوس  تقاضا و مآال کاهش  یافته و بر کاهش   ، قیمتها در بازار انرژي اثرگذار بوده، 
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نمی   19-کووید بزرگترین چالش جهان  باید  دیگر  را یک عامل مقطعی در شرایط  باشد و  آن  شیوع مجدد 
  موضوع   یک  همچنان  19-کووید  که  کرد  اعالم  تیر   27  شنبهسه   یسازمان بهداشت جهان  د.کنونی به حساب آور

  سازمان   مدیرکل  .است   یافته  افزایش  درصد  30  گذشته  هفته  دو  در  شده  ثبت   موارد  چرا که  است،  جهانی
شود    آماده  19-کووید  جدید  هايجهش  براي  باید  جهان  ابتال،  موارد  افزایش  جهانی معتقد است، با  بهداشت 

 جدید  مورد  هزار  110بیش از    شنبه  روز  توکیو، پایتخت ژاپن  و این بیماري هنوز به کلی مهار نشده است.
در این میان جهش موارد مبتال در    است.  تاکنون  فوریه  از  میزان  باالترین  که  کرد  گزارش   را  19-مبتال به کووید

- در مقابله با کوویدست. چین تنها کشوري بوده که از سیاست تحمل صفر  ر ابرخوردا  يچین از اهمیت بیشتر
و از رونق افتادن احیاي    شدیدهاي  و همین موضوع منجر به افزایش نگرانیها پیرامون قرنطینه   کردهاستفاده    19

در یک   19-روند رو به افزایش موارد مبتال به کووید 1 در نموداردر این کشور شده است.  فعالیتهاي صنعتی 
ز سطح  جوالي، ا  19  روز  در   این ویروس  به  ابتال  جدید  مورد  1012  با ثبت   چین  ماه اخیر در چین آمده است.

ها اي نفت چینی میلیونی بشکه   10.7موضوعی که با توجه واردات حدود  فراتر رفته است.    مه  20هزار نفري در  
در  مدت قرار داده است.  روي بازار انرژي حداقل براي یک دوره کوتاه پیش را  انداز منفی  در روز، یک چشم 

 کاهش   درصد  3.3  به  درصد  4  از  را   2022  سال  در  چین  رشد  بینیپیش   ساکس  همین راستا، موسسه گلدمن
  .داد

 
 ماهایاالت متحده در  ساالنه  بینی خود مبنی بر کاهش نرخ تورم  در حالیکه بسیاري از تحلیلگران از پیش.2

و مردم افزوده   اخیر خبر داده بودند، اعالم آمار رسمی بانک مرکزي این کشور بر نگرانیهاي اقتصادي مسئولین
درصد    9.1به عدد    ر یک سال اخیرد  1قیمت مصرف کننده   براساس اعالم فدرال رزرو مقدار شاخص   است.

 و  غذایی،  بنزین، مواد  قیمت   شدید  طبق این آمار رشداست.    1981رسیده که باالترین مقدار از نوامبر سال  
 1براي نمونه نقشه قیمت بنزین در ایالتهاي مختلف آمریکا در شکل  .  است   ارقامی  چنین  اصلی  عامل  مسکن

دالر    4.115خودروسازي آمریکا، قیمت بنزین در ایالتهاي آمریکا در بازه  آمده است. براساس گزارش انجمن  
  درصدي   61افزایش  حاکی از  دالر رسیده که 4.605دالر در هر گالن تغییر کرده و بطور میانگین به  5.991و 

 در مقایسه با سال گذشته است.  قیمت این کاال
 

 
1 Customer price Index 
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 )2AAA( آمریکاقیمت بنزین در ایالتهاي مختلف  .1 شکل

 
  باالترین که هیافت  افزایش درصد 41.6 در یک سال اخیر در ایاالت متحده انرژي قیمت براساس این گزارش، 

نکته حائز اهمیت مقایسه نرخ تورم و میزان نرخ بهره فدرال رزرو ایاالت  .  ه است بود  1980  آوریل  از  میزان
 قابل مشاهده است.  1در نمودار جزییات آن دهه اخیر بوده که  4متحده آمریکا در 

 

 
سیاه: نرخ ، خط نرخ تورم. خط آبی: دهه اخیر 4نرخ تورم و میزان نرخ بهره فدرال رزرو ایاالت متحده آمریکا در  .1نمودار 

 ) YCHARTSبهره فدرال رزرو (

 
2 American Automobile Association 
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درصد بوده با این    9.1نرخ تورم برابر با  نیز    1981شود در نوامبر سال  مشاهده می  1همانطور که در نمودار  
درصد بوده است. در شرایط فعلی که مجدد نرخ    12تفاوت که نرخ بهره فدرال رزرو در آن زمان برابر با  

رغم دوبار افزایش به  درصدي رسیده، نرخ بهره علی   9.1دهه به سطح    4تورم رکوردشکنی کرده و بعد از  
افزایش  میرسد باید منتظر    بنظررسیده و  ن درصد نیز    2اخیر حتی به عدد    درصد طی ماههاي  0.75و    0.5مقادیر  

تاثیر منفی بر ورود سرمایه   مجدد نرخ بهره در آمریکا بود. استراتژیک  بعنوان یک عامل  هاي موضوعی که 
ر  آنچه در میان همه تحلیلهاي اقتصادي در یک هفته اخی جدید در بازارها از جمله بازار انرژي گذاشته است.

در ایاالت متحده آمریکا مشترك بوده، اجماع همه نظرات مبنی بر افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدارل رزرو 
از نظر که همواره در صدر چهره  معروف  گذار  سرمایه  بافت   وارناست. براي مثال   برتر مجله فوربز  هاي 

بوده،   درصدي   1  رزرو  فدرال  بهره  نرخ  بعدي   افزایش که    کرد  اعالمسی  بیانسی   با  ايمصاحبه   در  دارایی 
بینی خود مبنی بر جیمز بوالرد عضو فدرال رزرو با حمایت از افزایش مجدد نرخ بهره، از پیش   .بود  خواهد

توان نرخ بهره  وي همچنین معتقد است که در صورت لزوم می  درصدي نرخ بهره خبر داد.  1تا    0.75افزایش  
کند که  با انتشار گزارشی بیان می   CMEدر این میان گروه    نیز افزایش داد.  2022درصد تا پایان سال    4تا  را  

احتمال  1  افزایش  درصد  47.6  احتمال  با  حاضر  حال  در  بازارها با  افزایش    52.4  درصدي و   0.75درصد 
شرح و بسط تاثیر افزایش چنین شرایطی و البته  با ترسیم    . کنندمی  بینیپیش  را  رزرو  فدرال  بهره  نرخدرصدي  

و خارجی  داخلی  عرصه  دو  به  را  جوبایدن  دولت  سیاستهاي  باید  بازارها،  ریزش  بر  آمریکا  در  بهره  نرخ 
 بندي کرد. تقسیم

سابقه بخصوص در بخش انرژي، افزایش  سفید براي مقابله با تورم بیدر عرصه داخلی مهمترین ابزار کاخ  
نرخ بهره طی ماههاي اخیر بوده که به اذعان بسیاري از کارشناسان خطر رکود اقتصادي را در آمریکا افزایش  

سنتی بر هر گالن   18.4، تعلیق مالیات  کاهش قیمت بنزینبرگزاري جلسه با شرکتهاي نفتی جهت    دهد.می
هاي و بازگرداندن احتمالی ممنوعیت صادرات نفت از دیگر نمونه   ، آزادسازي ذخایر بنزین و گازوییل،بنزین

 بکارگرفته شده در عرصه سیاست داخلی آمریکاست.سیاستهاي 
کننده بزرگ بازار انرژي با بکارگیري در عرصه خارجی ایاالت متحده آمریکا بعنوان یک تولیدکننده و مصرف

دیپلماسی انرژي، از طرفی سعی در حداکثر کردن منافع اقتصادي خود دارد و از سوي دیگر از انرژي بعنوان  
برد. شاید بتوان دیپلماسی یک اهرم فشار براي وابسته کردن سایر کشورها بخود با اهداف سیاسی بهره می

 انرژي آمریکا را به چهاربخش تقسیم کرد: 
ایی با هدف اعمال تحریمها علیه روسیه که شاید بتوان بزرگترین خروجی آن کشور اروپ  27مذاکره با  الف:  

را به تصویب بسته ششم تحریمهاي اتحادیه اروپا علیه روسیه با تمرکز بر ممنوعیت واردات انرژي از این  
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ا با  پیمانانش رکشور نسبت داد. موضوعی که فارغ از افزایش قیمتها در روزهاي آغازین طرح که آمریکا و هم
. تضعیف روسیه بعنوان یک ابرقدرت است رو کرد، از دو جنبه براي آمریکاییها حائز اهمیت  چالش جدي روبه 

توان بعنوان وابسته کردن کشورهاي اروپایی به خود پس از جنگ جهانی دوم را میدر نظم نوین جهانی و  
 اهداف ایاالت متحده در خالل این دیپلماسی انرژي برشمرد.

اقدام آمریکا مذاکره غیرمستقیم با نمایندگان ایران در   با ایران براي احیاي توافق برجام که آخرین  مذاکرهب:  
شروع جنگ در از  مذاکراتی که با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز ایران و نیاز اروپا به آن پس  دوحه بود.  

  بر   تأکید  با  آمریکا  خارجه  وزارت  ممقاقائم خاك اوکراین اهمیت بیشتري پیدا کرده تا آنجا که وندي شرمن،  
  ایران   نفت   بهامروز    جهان  معتقد است   دارد،   وجود  فعلی   اختالفات  رغمعلی   برجام  احیاي  شانس  هنوز  که  این
جمهور ، رییس ماه اخیر توسط برخی سران اروپایی از جمله امانوئل مکرون  . موضوعی که در یکدارد  نیاز

فارغ از حل و فصل   نیز مطرح شده و وي خواستار بازگشت نفت ایران و ونزوئال به بازار شده است. فرانسه
در این و حداقل  به بازارها    نفت و گاز ایرانتزریق    با هدفاي ایران، مذاکرات احیاي برجام  پرونده هسته 

در گزارشی اعالم کرد ممکن   رسد و حتی بلومبرگبرهه زمانی براي آمریکاییها و اروپاییها ضروري بنظر می 
 است مذاکرات برجام منجر به احیاي این توافق نشود اما به روند بازگشت ایران به بازار نفت کمک کند.

و برخی دیگر از کشورهاي واردکننده انرژي از روسیه براي تصویب طرح کارتل    ،مذاکره با هند، چینج:  
بازار انرژي، و ضربه زدن به درآمد ارزي مسکو انجام    هدف پایین آوردن قیمت نفت، ثبات دربا  نفتی که  

وزیر مستعفی ایتالیا، ماریو دراگی مطرح شد و پس از اعالم  ست گیرد. موضوعی که نخستین بار توسط نخ می
سازي و تحقق  اما پیاده   به تصویب اولیه رسید،  7سران گروه  ماه پیش در جلسه    حمایت جوبایدن، حدود یک 

کامل آن نیاز به اجماع جهانی دارد. در همین راستا، مذاکرات بین کشورهاي مختلف و در راس آنها آمریکا و  
  متحده،   ایاالت  داري  خزانه  وزیر  یلن،  ژورنال، در هفته اخیراستریت به گزارش وال   چین در حال جریان است.

ه و از همکاري و تعامل چین براي گفتگوهاي کرد  اعالم  ودخ  چینی  همتاي  به  را  روسیه  نفت   قیمت   سقف
  روسیه   خارجه  امور  وزارت  سخنگوي  زاخارووا،  ماریادر مقابل    بیشتر جهت تصویب این طرح خبر داده است.

را نتیجه تصویب چنین طرحی عنوان   قیمتها  افزایش،  نفت   قیمت   سقفاعمال    براي  7گروه    تالشبا اشاره به  
 .کرده است 

س  ا و در ر خود پیمانان عربهم  اآخرین جنبه از دیپلماسی انرژي ایاالت متحده آمریکا را باید به مذاکره ب د: 
ها را به آنها عربستان نسبت داد. در همین راستا سفر جوبایدن به جده در هفته اخیر توجه بسیاري از رسانه 

فتی بعنوان خروجی این جلسه بودند.  خود جلب کرد و از مدتها پیش همگی منتظر اعالم سیاستهاي جدید ن 
خیز شوراي همکاري خلیج فارس شامل عربستان،  کشور نفت   6تیر، با سفر به جده با    25جو بایدن روز شنبه  
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سفر و عدم اشاره به    دیگر این  هايجنبهفارغ از    دیدار و گفتگو کرد.  امارات  و  ،قطر  بحرین،  کویت،  عمان،
گمان یکی از ابعاد اصلی این نشست پیرامون موضوع انرژي  بیانیه این نشست، بی سیاستهاي جدید نفتی در  

 رابطه در غیراصولی سیاستهاي  اتخاذ جده نشست  در  سعودي، عربستان ولیعهد، سلمان بناست. محمد  بوده
همچنین جوبایدن بدون اشاره به تصمیمات این نشست از امیدواري    . خواند  تورم  را علت اصلی  انرژي  منابع  با

در اهمیت کشورهاي عضو این نشست همین بس که  خود براي اتفاقات خوب در آینده بازار انرژي خبر داد.  
میلیون   2.73، و  3.34،  4.38،  10.46کشورهاي عربستان، عراق، امارات، و کویت به ترتیب با تولید روزانه  

میلیون بشکه نفت در روز   21کشور اول دنیا در تولید نفت بوده و در مجموع با تولید    10  وجزبشکه نفت  
 .اندبازار را بخود اختصاص داده  از اینسهم باالیی 

نشست اوپک بدون حضور ایران توصیف کرد و خروجیهاي این جلسه را بنوعی شاید بتوان نشست جده را 
کر دنبال  اوپک  بعدي  نشستهاي  در  راستا،    د.باید  همین  جدید    کانادا  بانک  رویالدر  سیاست  احتمال  از 

 پالس مبنی بر افزایش تولید و عرضه نفت در نشست بعدي خود خبر داد.اوپک
 
از موضوع کووید.3 دیپلماسی   19-فارغ  از  استفاده  براي  ابرقدرت  به تالش کشورهاي  اخیر  هفته هاي  در 

ین جایگاه خود در بازار انرژي و نظم نوین جهانی می توان اقتصادي با تمرکز بر موضوع انرژي جهت تعی
هاي دنیا در هفته توجه رسانه   هاي  کانونیکی از  ا توجه به اهمیت نقش دیپلماسی انرژي ایران  بتوجه کرد.  

. برگزاري نشست روند آستانه که با هدف بررسی مسائل سوریه صورت گرفت فرصت مناسبی را بوداخیر  
هاي اقتصادي، فرهنگی، نظامی، و  سران ایران، روسیه، و ترکیه براي تحکیم روابط خود در جنبه در اختیار  

نقش انرژي    گرنشست آستانه که عمدتا در حوزه انرژي حاصل شده، نشان  متعدددستاوردهاي    امنیتی قرار داد.
تیر در تهران برگزار   28  شنبه،روز سه. این اجالس که  ساختار جدید جهانی است   تعیین جایگاه کشورها دردر  

 شد دستاوردهاي زیر را بدنبال داشت: 
 تاکید سران ایران و روسیه بر تعمیق همکاریهاي بلندمدت بخصوص در بخش نفت و گاز -
 تاکید سران ایران و روسیه بر حذف تدریجی دالر از تجارت بین دو کشور: در همین راستا بانک   -

 اضافه کرداخیر در هفته خود ل را به لیست معامالت روب-مرکزي ایران نماد معامالتی ریال
گذاري میلیارد دالري شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه جهت سرمایه   40نامه  امضاي تفاهم   -

 در ایران 
تاکید سران ایران و روسیه بر امنیت برخی از شاهراههاي پیرامونی دریاي خزر بخصوص در مرز    -

 ارمنستان 
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میلیارد   30گذاري  هدفو تاکید بر    ترکیه  به   ایران  گاز  صادرات  ساله  25  قراردادتمدید  تمایل به    -
 بین دو کشور مبادالت تجاري يدالر

سال پیش شرکت گاز پروم تفاهم   6در گزارشی عنوان نموده است که    24در همین ارتباط خبرگزاري اقتصاد  
 ارس شمالی داشت که در عمل چیزي اتفاق نیفتاد. نامه اي براي توسعه دو میدان گازي کیش و پ

 
رو بوده و از افزایش سابقه نرخ تورم در اقتصاد خود روبههمانطور که ایاالت متحده آمریکا با افزایش بی .4

کند، کشورهاي اتحادیه اروپا نیز نه تنها از تورم باال رنج برده، نرخ بهره براي مقابله با این معضل استفاده می 
ادرات گاز روسیه به این اتحادیه آماده کنند. در  بلکه باید خود را براي فصل زمستان و احتمال قطع کامل ص

یورو در برابر دالر براي اولین    وضع نامطلوب این روزهاي کشورهاي اروپایی همین بس که ارزشخصوص  
   ، بلکه امروز ارزش یک دالر از یک یورو بیشتر هم شده است. رسیده برابر  به  نه تنها    2002بار از دسامبر سال  

اند، بررسی این تغییرات در  هه اخیر که بر روي ارزش یورو در برابر دالر اثرگذار بوده فارغ از تحوالت دو د
در مجموع با    2022تا ابتداي    2020قابل تامل است. ارزش یورو از ابتداي سال    2022و    2020بازه سالهاي  

و شیوع یدایش  په دوساله پس از شروع  این باز  در  افزایش همراه بوده و این رشد در حالی رقم خورده که
. بنابراین بنظر میرسد اروپاییها در حفظ ارزش  اندهمراه بودهتمامی اقتصادهاي جهانی با چالش    19-کووید

اند. در مقابل ارزش یورو درست از زمان شروع جنگ در  موفق بوده  19-گیري کوویدپول خود در دوره همه 
و منجر به رکورد شکنی در هفته اخیر ثبت کرده    اوکراین کاهش یافته تا آنجا که ارزشی ضعیفتر از دالر را 

  قیمت  باالترین  از  درصد  30  از  بیش  نفت   یمتاگر چه ق  .شده است   109جدید شاخص دالر با عبور از سطح  
اوکراین بطور جدي در اقتصادهاي -رسد پیامدهاي جنگ روسیهبنظر می  ، امایافته  کاهش  مارس  ماه  در  خود

نیم درصد به نرخ بهره  مشابه ایاالت متحده آمریکا    در همین راستا اتحادیه اروپا  اروپایی ظهور کرده است.
پا  . در این میان اخبار ضد و نقیض پیرامون قطع کامل صادرات گاز روسیه به اروبانک مرکزي اروپا اضافه کرد 

به گزارش خبرگزاري آلمان،   با نزدیک شدن به فصل زمستان بر نگرانی کشورهاي ناحیه یورو افزوده است. 
 67  مجموعبا انتقال    ،شنبه و پس از تعطیلی ده روزه براي تعمیراتصادرات گاز گازپروم روسیه از روز پنج

اما تقریبا تمامی  ظرفیت    حداکثر  از  استفاده  درصد   40  معادل   ، روز  در  مکعب   متر  میلیون  از سر گرفته شد، 
صادرات گاز روسیه در زمستان خبر  احتمالی  القول از لزوم آمادگی براي مقابله با قطع  سران اروپایی متفق

  روسیه   گاز  با هشدار نسبت به این موضوع، معتقد است   پول  المللی  بین  صندوقدر همین راستا    دهند.می
  سال   براي  را  آلمان  رشد  انتظاراتاین نهاد در گزارش خود    .کندمی   تهدید  را  انآلم  اقتصاد  از  درصد  5  تقریباً
 درصد   1.2  به  ترتیب   به  مه  ماه  در  درصد  2  از  بیش  کمی  و  درصد  2  حدود  از  ترتیب   به  2023  و  2022  هاي
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اي اي بر لزوم توسعه صنعت هسته ایالن ماسک، مدیرعامل تسال در مصاحبه   .داده است   کاهش  درصد  0.8  و
همچنین انتظار    پول  المللی  بین  صندوق  با تحریمهاي روسیه علیه این کشور تاکید کرد.ه  در آلمان جهت مقابل

کشورهاي   در  اقتصاد  يدرصد  5  از  بیش  شدن  کوچک  باعث   اروپا  به  گاز  تحویل  توقف  براي  روسیه  اقدامدارد  
  انرژي   رئیس  سیمسونهمچنین    .شود  بعدي  دوره  طول  در  ایتالیا  و  اسلواکی،  مجارستان،  چک،  جمهوري

 تواندمی  گاز عرضه توقفناحیه یورو اعالم کرد  در در نطق اخیر خود با اشاره به بحران انرژي  اروپا اتحادیه
نیز   اروپا اتحادیه کمیسیون رئیس درلینفون .دهد کاهش درصد 1.5 تا را اروپا اتحادیه داخلی ناخالص  تولید

در اظهارنظر مشابهی اعالم کرد، قطع صادرات گاز روسیه به اروپا یک سناریوي محتمل بوده و در صورت  
نیز بر   اروپا  اتحادیه  خارجه  وزیرجوزف بورل    .است   راه  در  روسیه  علیه  ها  تحریم  هفتم  بستهنهایی شدن،  

از یورو پس  ناحیه  آمادگی کشورهاي  به   .تاکید کرد  روسیه  گازاحتمالی صادرات    قطع  لزوم  باید  در آخر 
اشاره کرد.   اروپاصحبتهاي کریستین الگارد  بانک مرکزي  به طوالنی شدن جنگ در خاك   رییس  اشاره  با 

 همین رابطه قابل تامل است.در  2شکل  تاریک خواند. را روي ناحیه یورواوکراین، افق اقصادي پیش 
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