Analiză BBC: Războiul din Ucraina declanșează „iadu

Analiză BBC: Războiul din Ucraina
declanșează „iadul pe pământ” pentru
prețurile alimentelor
08 Mar 2022 | de Simona Popa

[1]
Conflictul din Ucraina ar putea duce la creșterea prețurilor la
alimente la nivel mondial, cu un impact catastrofal asupra celor
mai săraci din lume, avertizează șeful Programului Alimentar
Mondial, David Beasley, citat de BBC. Atât Ucraina, cât și Rusia
sunt țări care exportă masiv produse alimentare de bază, iar
războiul a afectat deja recoltele, ducând la creșterea prețurilor
și expunând foarte mulți oameni din întreaga lume la foamete.
„Tocmai când crezi că iadul de pe pământ nu există, se întâmplă”,
spune David Beasley. Rusia și Ucraina, numite cândva „grânarii
Europei”, exportă aproximativ un sfert din grâul din lume și jumătate
din produsele din floarea soarelui, adică atât semințele, cât și uleiul.
Ucraina vinde, de asemenea, mult porumb la nivel global. Drept
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urmare, mulți analiști au avertizat deja că războiul ar putea afecta
producția de cereale și chiar dubla prețurile globale la grâu, spre
exemplu.
„Numărul persoanelor care se confruntă cu potențiala foamete la nivel
mondial a crescut deja de la 80 de milioane la 276 de milioane în patru
ani înainte de atacul Rusiei, din cauza schimbărilor climatice și a
coronavirusului peste care se adaugă acest conflict”, a declarat David
Beasley pentru BBC.
Potrivit șefului Programului Alimentar Mondial, sunt țări care ar putea fi
foarte afectate de criza actuală din cauza proporției mari de cereale pe
care le importă din regiunea Mării Negre. Spre exemplu, jumătate dintre
cerealele de care are nevoie Libanul provin din Ucraina.
Compania chimică norvegiană Yara International, un important
producător de îngrășăminte care operează în peste 60 de țări, a
declarat pentru BBC că deficitul ar putea afecta grav randamentul
culturilor, ceea ce duce la „o criză alimentară globală”.
Avocatul ucrainean Ivanna Dorichenko, expert în arbitraj comercial
internațional, spune că unii fermieri din Ucraina și-au abandonat deja
câmpurile pentru a lua armele împotriva atacatorilor ruși. „Bărbații care
trebuie să lucreze pământul, toți ne apără pământul chiar acum. Pentru
că, dacă nu apără pământul, nu va mai fi nimic de lucrat într-o etapă
ulterioară”, a declarat aceasta pentru BBC.
Războiul a distrus liniile de aprovizionare utilizate în mod obișnuit
pentru a exporta produse agricole și armata ucraineană a suspendat
toate transporturile comerciale în porturile sale după invazia rusă.
„Navele nu pot fi încărcate. Este efectiv o zonă de război. Din păcate,
nu există nimic care să poată fi exportat chiar acum din Ucraina”,
adaugă Ivanna Dorichenko.
Comerțul global este deja puternic afectat de război, spune și Institutul
Kiel pentru economie mondială din Germania, citat de Bloomberg.
Aproape toate economiile înregistrează deja o scădere a schimburilor
comerciale internaționale, Rusia fiind prima în această situație. Din
cauza sancțiunilor impuse, este estimată o scădere cu 11,8% a
exporturilor în februarie raportat la ianuarie. La nivelul Uniunii
Europene, este estimată o scădere de 2,8%.
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„Cifrele din februarie oferă o imagine a consecințelor economice ale
războiului din Ucraina. Iar controalele vamale sporite pentru a verifica
respectarea sancțiunilor împotriva Rusiei pot duce, în plus, la întârzieri
în comerțul maritim”, a declarat Vincent Stamer, director în cadrul
institutului Kiel.
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