הדו"ח האחרון של  DMCCעל "עתיד הסחר" מגלה כי המסחר העולמי מתריס ציפיות בשנת  2021ומתאושש
היחסים בין ארה"ב לסין יהיו מרכזיים בעיצוב המסחר העולמי
צריכת הטכנולוגיות תמשיך לשנות את הסחר העולמי ומימון הסחר
עידן חדש של פרוטקציוניזם מזוהה כסיכון מרכזי
קיימות נותרת בראש סדר היום הפוליטי והתאגידי ,למרות המגיפה .תמחור הפחמן אמור להתגלות כנושא
עולמי מרכזי.
הדיווח המלא זמין כאןwww.futureoftrade.com :

דובאי ,איחוד האמירויות הערביות 9 ,ביוני  - /PRNewswire/ 2021הסחר העולמי יתחדש ב  2021-לאחר שגילה
חוסן מפתיע בשנת  2020למרות האתגרים הכלכליים שמציבה המגיפה ,על פי הדו"ח המיוחד האחרון של DMCC,
 ,Future of Trade 2021שכותרתו "התרסת התחזיות וההתאוששות הכלכלית שלאחר המגיפה".
כדי לצפות בחדשות המולטימדיה ,אנא הקלק:
https://www.multivu.com/players/uk/8910051-global-trade-defies-expectations-in-2021-latestdmcc-report-future-of-trade/
הדו"ח שפורסם היום מדגיש כי הסחר העולמי יתמוך בצמיחה כלכלית עולמית חזקה בשנת  2021ואילך ,והכלכלות
בארה"ב ובסין יובילו את הדרך .צמיחה זו התריסה ציפיות לירידה דו-ספרתית שנאמדה על ידי ארגון המסחר
העולמי בין  .13-32%לדוגמא ,דובאי ,מרכז הסחר העיקרי ,ראתה את צמיחתה בסחר חוץ באופן משמעותי בשנת
 ,2020למרות האתגרים הכלכליים שמציבה מגפת ה ,COVID-19 -כאשר המחצית השנייה של  2020ראתה זינוק
חזק במיוחד בהיקפי הסחר ,בשיעור  6%יחסית לשנה שעברה .ערכי הייצוא הכוללים של דובאי זינקו ב  20%-ב -
 ,2020על בסיס שנתי .אחמד בין סוליים ,יו"ר ומנכ"ל ,DMCC ,אמר" :בשנת  2020התחזיות לסחר העולמי היו
עגומות ,כאשר העולם נאלץ להתמודד עם השפעת המגיפה .כיום ,התמונה חיובית הרבה יותר ,כפי שמעידים ממצאי
דו"ח המהדורה המיוחדת האחרונה שלנו בנושא עתיד הסחר לשנת  .2021אך בעוד הסחר העולמי הראה את חוסנו,
הוא נמצא בעיצומו של שינוי עמוק .טכנולוגיה ,שינויים בהתנהגויות הצרכנים ,הדרישה להילחם בשינויי אקלים
וגיאופוליטיקה  -כל אלה הם התורמים העיקריים לעיצובו מחדש בשנים הבאות .בהקשר זה ,המחקר שלנו מעלה
מספר ה מלצות מוחשיות לממשלות ולעסקים המנסים להסתדר במציאות החדשה הזו ולהאיץ את ההתאוששות
מהמגפה".על פי המחקר ,האלמנט המהפכני ביותר של השקפת הסחר העולמית הוא טכנולוגיה .בלוקצ'יין ,מימון
מבוזר ( ) DeFiוטכנולוגיות חדשות אחרות פורצות דרך יאיצו עוד יותר את צמיחת הסחר .לדוגמא ,בפרוטוקולים של
 DeFiהושקע סכום כסף גדול מאוד .רק מאז תחילת שנת  ,2021הערך הכולל ב DeFi -שולש מכ  20-מיליארד
דולר ל 60 -מיליארד דולר .ככל שהתשתיות הדיגיטליות יגדלו ,הן ימשיכו להאיץ מעבר פורץ דרך בסחר מהלאומי
לעולמי.
בחזית הגיאופוליטית ,נמשך החשש ממדיניות פרוטקציוניסטית והוא מונע על ידי מתיחות סחר מתמשכת בין ארה"ב
לסין ,עליית הלאומיות הכלכלית והפער הכלכלי ההולך וגדל בין כלכלות עם הכנסות נמוכות ובינוניות .לצד זאת,
בהתפתחות משמעותית של קיימות וסחר גלובלי נמתחה ביקורת על האיחוד האירופי השואף לפרקטיקת תמחור
פחמן במסגרת מנגנון התאמת גבול הפחמן הצפוי () ,CBAMאו "תמחור פחמן" כצורה של פרוטקציוניזם ,וככזה ,יש
בו פוטנציאל להחמיר את המתחים הגיאופוליטיים הקיימים .הממצאים מראים כי בעוד ש"עידן חדש של
פרוטקציוניזם" מהווה סיכון מרכזי בעקבות המגיפה והדיונים הגוברים סביב ניתוק ארה"ב וסין ,פרוטקציוניזם מוחלט
לא ייושם מכיוון שהוא יקר ,בלתי צפוי ומשפיע על מקומות העבודה .במקום זאת ,סבירות גבוהה יותר כי תוגבר
לאומיות כלכלית.
אמנם היה חשש שהמגפה תראה כי קיימות תרד מסדר היום הפוליטי והתאגידי ,אך זה לא היה המקרה .במקום
זאת ,סין ,יפן ,ארה"ב ,דרום קוריאה וקנדה הן בין המדינות שהכריזו על יעדי פליטת אפס נטו אגרסיביים יותר .יתר
על כן ,חברות ומשקיעים הגדילו את מאמציהם להגשמת קיימות והם אמורים לצמוח באופן אקספוננציאלי בשנים
הקרובות CBAM .מצידו יכול לפגוע משמעותית בסחר הבינלאומי ומעלה שאלות סביב אופן המדידה המדויקת של

פליטות משרשראות אספקה מורכבות .שוב ,טכנולוגיה ובינה מלאכותית עשויים לספק לפחות חלק מהתשובה
לחברות וממשלות המבקשות לבצע הערכות מדויקות הנוגעות לקיימות במסגרת סדר יומם המסחרי.
במהלך אירוע ההשקה הצטרפו מומחי סחר גלובליים לדיון במסגרת פאנל ,כדי לשתף את השקפותיהם על הדו"ח.
בין חברי הפאנל היו קאטיחה הקה ,ראש המחקר והכלכלן הראשי ,ב NBD-שלל איחוד האמירויות; רוברטה
פיירמארטיני ,ראש ניתוח עלויות הסחר ,בארגון הסחר העולמי; יניסלב מלחוב ,מומחה לטכנולוגייית קריפטו
ובלוקצ'יין ומייסד אטרניטי; ומרקוס טריצר ,מנכ"ל  CBאחזקות צמיחה בהשקעות וחבר דירקטוריון בבנק קליר ו-
 RTGSהעולמית.
כדי לקרוא את הדו"ח המלא אנא בקרו בכתובתwww.futureoftrade.com. :
על DMCC
עם משרדיה הראשיים בדובאי DMCC ,הוא האזור החופשי המקושר ביותר בעולם ,ומרכז המסחרי וארגוני המוביל
לסחורות .בין אם פיתוח שכונות תוססות עם נכסים ברמה עולמית כמו מגדלי אגמי ג'ומיירה והעיר העליונה של
דובאי המיוחלת ,ובין אם מספק שירותים עסקיים בעלי ביצועים גבוהים DMCC ,מספקת את כל מה שהקהילה
הדינמית שלה זקוקה כדי לחיות ,לעבוד ולשגשג ,DMCC .שנועדה למסחר ,גאה לקיים ולהצמיח את מעמדה של
דובאי כמקום לסחר העולמי בימינו וגם בעתיד לזמן ארוךwww.dmcc.ae .

