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چکیده

کاهــش تبعــات منفــی  پایــان رونــد شــتابنده رشــد تجــارت جهانــی در فصــل دوم 2021 پــس از 
کرونــا شــیوع بحــران 

کاالیــی جهــان در فصــل دوم ســال 2021، در حــدود 0.9 درصــد افزایــش یافــت و بیشــترین رشــد  - صــادرات 

در آمریــکای جنوبــی و مرکــزی )6.5 درصــد( و اروپــا )1.3 درصــد( ثبــت شــده اســت. ســایر مناطــق نیــز رشــد 

کــه رشــد منفــی 0.6 درصــد را بــه ثبــت  کردنــد؛ بــه غیــر از آســیا  مثبــت صــادرات را در ســه ماهــه قبــل ثبــت 

رســانده اســت.

کردند.  - کاالیی جهان، همه مناطق در سه ماهه دوم سال 2021 رشد مثبت را ثبت  در بخش واردات 

کاهــش،  - کاهــش یافــت. بــا ایــن  حجــم تجــارت جهانــی در ژوئیــه 2021 نیــز نســبت بــه مــاه ژوئــن 0.9 درصــد 

تجــارت جهانــی بــرای اولیــن بــار پــس از بهبــود رونــد تجــارت از زمــان شــیوع همه  گیــری، منفــی 0.4 درصــد 

شــده اســت. 

پیش  بینی  ها از آینده تجارت جهانی
طبــق برآوردهــای ســازمان تجــارت جهانــی، بــه دلیــل پاییــن بــودن میــزان رشــد در ســال 2020، رشــد  -

ســاالنه ســه ماهــه دوم ســال 2021، در حــدود 22 درصــد بــوده اســت؛ امــا پیش بینــی می  شــود ایــن رقــم در 

ســه ماهــه ســوم بــه 10.9 درصــد و در ســه مــاه چهــارم بــه 6.6 درصــد برســد.
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طــی دهه  هــای 2030 و 2040، حجــم تجــارت جهانــی مطابــق بــا رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی افزایــش  -

می  یابــد. پیش  بینــی می  شــود تــا ســال 2050 ارزش تجــارت جهانــی بــر حســب دالر حــدود 100 تریلیــون دالر 

کــه در ســال 2019، حــدود 24 تریلیــون دالر بــوده اســت  )افزایــش 300 درصــدی(. باشــد، در حالــی 

ســهم بخــش خدمــات در تجــارت تــا ســال 2030 از 25 درصــد بــه 28 درصــد افزایــش می  یابــد. در مقابــل انتظــار  -

کاهــش  کنــد شــود. رشــد بــاالی بهــره  وری باعــث  گــذار ســبز،  گاز بــه واســطه  ــرای نفــت و  کــه تقاضــا ب مــی  رود 

ک و تولیــد می  شــود و ایــن امــر منجــر بــه  کاهــش ارزش دالری تولیــد در بخــش پوشــا قیمت  هــا و در نتیجــه 

کاهــش ســهم ایــن بخش  هــا در تجــارت جهانــی خواهــد شــد.

کرونا کسن   تجارت وا
کســن امــری  - کنتــرل همه  گیــری، تولیــد و عرضــه 11 میلیــارد دوز وا طبــق بــرآورد بانــک جهانــی، در راســتای 

ضــروری خواهــد بــود. بــرای رفــع چالش  هــای موجــود در ایــن مســیر، بازبینــی و حــذف فــوری محدودیت  هــای 

کنتــرل هرگونــه محدودیــت صادراتــی جدیــد، عــدم تجــاوز مــدت زمــان محدودیت  هــای  غیــر ضــروری موجــود، 

کاهــش  ک تجربیــات در حــوزه اقدامــات تســهیل کننده تجــارت و حــذف یــا  کثــر ســه مــاه، اشــترا صادراتــی از حدا

کشــورهای عضــو ســازمان  کنتــرل همه  گیــری از ســوی تعــدادی از  کاالهــای مرتبــط بــا  موقــت تعرفه  هــای 

تجــارت جهانــی در پیش نویــس اعامیــه  ای در 30 ژوئــن 2021 اعــام شــده اســت.

کسن قبل و بعد از همه  گیری الگوی تجارت وا
کســن در جهــان، هــم از نظــر حجــم )44 درصــد از  - پیــش از همه  گیــری، اتحادیــه اروپــا بزرگتریــن تولیدکننــده وا

کل صــادرات جهانــی( و هــم از نظــر ارزش )60.3 درصــد( بــوده اســت.

کســن از نظــر ارزش پیــش از همه  گیــری  - ــزرگ وا ــا ســهم 22 درصــدی، دومیــن صادرکننــده ب ــاالت متحــده ب ای

محســوب می  شــود.

کل صــادرات  - کســن از نظــر حجــم )24.7 درصــد از  هنــد نیــز پیــش از همه  گیــری، دومیــن صادرکننــده بــزرگ وا

کســن را بــه خــود اختصــاص داده اســت. جهانــی( بــود و از نظــر ارزش نیــز تقریبــًا 2 درصــد از صــادرات وا

کشــورهای در حــال توســعه  - کوویــد-19 بــرای  کســن  بــا شــروع همه  گیــری، چیــن بــه تامین  کننــده اصلــی وا

تبدیــل شــده اســت. در ایــن میــان آمریــکا و هنــد تامیــن نیازهــای داخلــی را در اولویــت قــرار داده  انــد.
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اثرات بلندمدت همه  گیری بر حمایت  گرایی تجاری
همه  گیــری منجــر بــه برجســته شــدن محدودیت  هــای اعمــال شــده در حــوزه زنجیره  هــای تامیــن جهانــی  -

کنش  هــای تجــاری بــه تهدیــد  گردیــد و زمینــه  ی وا و آســیب پذیری موجــود در برابــر حــوادث این  چنینــی 

کســن، بــه ویــژه از ســوی  گهانــی همه  گیــری در قالــب تعرفه  هــا، اعمــال مقــررات محدودکننــده و ملی  گرایــی وا نا

ــا را فراهــم نمــود. ــا بلــوک تجــاری اتحادیــه اروپ اقتصادهــای بــزرگ و اثرگــذار نظیــر ایــاالت متحــده و چیــن و ی

جهــت  - در  اروپــا  اتحادیــه  تجــاری  بلــوک  یــا  و  چیــن  و  متحــده  ایــاالت  نظیــر  بــزرگ  اقتصادهــای  حرکــت 

کشــورها تأثیــر می  گــذارد و نشــان دهنــده یــک چشــم انــداز بلنــد مــدت در تجــارت  حمایت  گرایــی، بــر بقیــه 

می  باشــد. بین  الملــل 

کــه رونــد بلندمــدت جهانــی بــه ســمت حمایت  گرایــی و محیــط تجــاری دشــوارتر حرکــت می  کنــد، یــک  - در حالــی 

کشــش طبیعــی بــه ســمت تجــارت آزاد نیــز وجــود دارد و قراردادهــای تجــارت آزاد یکــی از نشــانه  های  فشــار و 

ــل توجــه تجــاری در جهــان منعقــد شــده  ــن 2021، 349 مــورد توافقــات قاب ــا 15 ژوئ آن محســوب می  شــود. ت

اســت.

تحوالت تجاری ایران
کشور پس از یک دوره سه ساله	  کسری تراز تجاری  کاهش  کاالیی و  بازیابی حجم تجارت 

کشــور در شــش مــاه نخســت ســال جــاری بــه 44.9 میلیــارد دالر رســیده اســت و نســبت  - کاالیــی  ارزش تجــارت 

گذشــت ســه  بــه مــدت مشــابه ســال قبــل )30.4 میلیــارد دالر( رشــدی معــادل 47.7 درصــد داشــته و پــس از 

ســال، بــه رقــم تجــارت ســال 1397 معــادل 45.8 میلیــارد دالر نزدیــک شــده اســت.

کســری 1.3 میلیــارد نســبت بــه مــدت مشــابه  - کشــور در شــش مــاه نخســت ســال جــاری بــا  کاالیــی  تــراز تجــاری 

کشــور  گذشــته )3.4 میلیــارد دالر(، تــوان باالتــر درآمدهــای صادراتــی بــرای تامیــن ارز مــورد نیــاز واردات  ســال 

را نشــان می دهــد.

کشور طی سه سال اخیر	  نقش پررنگ تر صادرات در انقباض و بازیابی مجدد تجارت 

کشــور طــی ســه ســال اخیــر در اثــر خــروج آمریــکا از برجــام )اردیبهشــت 1397(،  - نوســانات تجــارت خارجــی 

واردات  بخــش  از  وســیعتر  صــادرات  بخــش  بــر   )1398 )اواخــر  کرونــا  ویــروس  شــیوع  و  تحریم هــا  تشــدید 

کاهــش  کشــور در مــدت مشــابه ســال 1397 بــا  کــه صــادرات 23.4 میلیــارد دالری  بــوده اســت، به طــوری 

کاهــش شــدید 34  10.5درصــدی بــه 20.9 میلیــاردالر در شــش ماهــه نخســت ســال 1398 و همچنیــن بــا 
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درصــدی بــه 13.6 میلیــارد دالر در شــش ماهــه نخســت ســال 1399 رســیده بــود، بنابرایــن علیرغــم رشــد 61 

ــه میــزان 1.6  ــا رقــم ســال 1397 ب کشــور ت درصــد در شــش ماهــه نخســت ســال جــاری هنــوز ارزش صــادرات 

کمتــر اســت.  میلیــارد دالر )درصــد( 

کشــور در شــش ماهــه نخســت ســال 1400 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال  - رشــد 36.7 درصــدی ارزش واردات 

کــه نســبت بــه ارزش واردات در  قبــل و دســتیابی بــه ارزش 23.1 میلیــارد دالر در حالــی رقــم خــورده اســت 

کاهــش 5.5 درصــدی بــه 21.4 میلیــارد دالر  شــش ماهــه نخســت ســال 1397 )معــادل 23.4 میلیــارد دالر( بــا 

ــه 16.8 میلیــارد دالر در شــش ماهــه  کاهــش شــدیدتر 22 درصــدی ب ــا  در شــش مــاه نخســت ســال 1398 و ب

نخســت ســال 1399 رســیده اســت، بنابرایــن تقریبــا ارزش واردات در شــش ماهــه نخســت ســال جــاری بــه رقــم 

کمتــر( رســیده اســت. مــدت مشــابه در ســال 1397 )تنهــا بــا اختــاف حــدود 300 میلیــون دالر 

کاالهای صادراتی و وارداتی	  کیفیت  افزایش نسبی 

کشــور در شــش ماهــه نخســت ســال جــاری، رشــد 25 درصــدی در ارزش واحــد صادراتــی و رشــد 19  - تجــارت 

کاالی صادراتــی 363  کــرده اســت، امــا در نهایــت ارزش هــر تــن  درصــدی را در ارزش واحــد وارداتــی تجربــه 

کــه همچنــان وجــود شــکاف زیــاد بیــن ارزش واحــد  کاالی وارداتــی 1208 دالر بــوده اســت  دالر و ارزش هــر تــن 

ــد. ــان می ده ــی را نش ــی و واردات صادرات

کاهش نسبی تمرکز مقاصد صادراتی 	  افزایش نسبی تمرکز مبادی وارداتی و 

کشــور بیــش از مبــادی وارداتــی اســت. امــا طــی شــش مــاه نخســت ســال  - کلــی تمرکــز مقاصــد صادراتــی  به طــور 

کاهــش و در مقابــل  گذشــته تمرکــز بازارهــای صادراتــی ایــران اندکــی  1400 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال های 

تمرکــز مبــادی وارداتــی اندکــی افزایــش یافتــه اســت. ســهم پنــج مقصــد مهــم صادراتــی بــه 73.2 رســیده اســت، 

ایــن ســهم در مــدت مشــابه ســال 1399 معــادل 77درصــد و در ســال 1398 معــادل 75.2 درصــد بــوده اســت. 

کشــور در شــش مــاه  کــه ســهم پنــج مبــدا مهــم وارداتــی  در خصــوص مبــادی وارداتــی نیــز مشــاهده می شــود 

کــه در مــدت مشــابه ســال 1399 معــادل 71.5  نخســت ســال جــاری بــه 71.2 درصــد رســیده اســت، در حالــی 

درصــد و بــرای ســال 1398 معــادل 69.9 درصــد بــوده اســت.
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گشت ترکیه به جایگاه سوم مقاصد عمده صادراتی 	  باز

کشــور بــوده و از ایــن  - کاالهــای غیرنفتــی  کشــور ترکیــه در ســال های اخیــر مقصــد بیــش از 10 درصــد از صــادرات 

گذشــته بدلیــل مســائل و مشــکات مختلــف  حیــث شــریک مهــم تجــاری ایــران محســوب می شــود. در ســال 

ــان شــش ماهــه نخســت ســال  ــا پای کشــور در صــادرات غیرنفتــی ایــران ت از جملــه انســداد مرزهــا، ســهم ایــن 

گرفــت، امــا در شــش ماهــه  کاهــش یافتــه و در جایــگاه 5 ام مقاصــد صادراتــی قــرار  1399بــه حــدود 5 درصــد 

نخســت ســال جــاری بــا افزایــش دو برابــری در صــادرات، بــه ســهم 10.6 درصــدی و جایــگاه ســوم در بیــن 

مقاصــد صادراتــی ایــران رســیده اســت.

کیفیت واردات 	  افزایش واردات از شرکای عمده و افزایش نسبی 

کشــور در شــش مــاه نخســت ســال جــاری در مقایســه بــا مــدت  - از نــکات بــارز و قابــل توجــه بخــش واردات 

کشــورهای امــارات متحــده عربــی )83 درصــد(، چیــن )17 درصــد(،  مشــابه ســال قبــل، افزایــش واردات از 

کشــور بــا افزایــش رشــد ارزشــی  ترکیــه)33 درصــد(، آلمــان )8 درصــد( و ســوئیس )368 درصــد( اســت. واردات 

کیفیــت اقــام وارداتــی همــراه  کاهــش رشــد وزنــی بویــژه در خصــوص چیــن، ترکیــه و آلمــان بــا افزایــش نســبی  و 

بــوده اســت. 

کشور 	  کاالهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز صنایع  اختصاص بخش عمده رشد واردات به 

ــوده اســت.  - کشــور همــواره محــرک رشــد تولیــد و صــادرات ب تامیــن نهاده هــا و مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنایــع 

کاالهــای  کاالهــای واســطه ای بــه 16.7 میلیــارد دالر و  در شــش ماهــه نخســت ســال جــاری ارزش واردات 

کــه در شــش ماهــه نخســت  کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای  گردیــد. واردات  بالــغ  بــه 2.8  ســرمایه ای 

گذشــته )1399( بــه ترتیــب بــه 12.2 میلیــارد دالر و 2.3 میلیــارد دالر رســیده بــود بــه ترتیــب بــا رشــد  ســال 

گرچــه ارزش واردات  41 درصــدی و 27 درصــدی بــه 16.7 میلیــارد دالر و 2.8 میلیــارد دالر رســیده اســت. ا

کاالهــای واســطه ای در مقایســه بــا شــش ماهــه نخســت ســال 1397 )بــا 13.5 میلیــارد دالر( در ســطحی باالتــر 

کاالهــای ســرمایه ای )3.3 میلیــارد دالر( همچنــان در ســطح  گرفتــه اســت، امــا در خصــوص واردات  قــرار 

ــرار دارد.  ــل ق ــال قب ــه س ــه س ــبت ب ــر نس پایین ت
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1- مقدمه

گزارش  هــای پایــش تحــوالت تجــاری تحــوالت غالــب در حــوزه تجــارت بین الملــل طــی فصــل  در ایــن شــماره از سلســله 

گرفتــه اســت.  تابســتان 1400 در دو ســطح بین  المللــی و داخلــی مــورد توجــه قــرار 

2- روند تجارت جهانی در فصل دوم 2021

کرونا کاهش تبعات منفی شیوع بحران  2-1- پایان روند شتابنده رشد تجارت جهانی پس از 
کاالیــی جهــان در فصــل دوم ســال 2021، در حــدود 0.9 درصــد افزایــش یافــت و بیشــترین رشــد در آمریــکای  صــادرات 

جنوبــی و مرکــزی )6.5 درصــد( و اروپــا )1.3 درصــد( ثبــت شــد. ســایر مناطــق نیــز رشــد مثبــت صــادرات را در ســه ماهــه 

کــه منفــی 0.6 درصــد را بــه ثبــت رســانده اســت. در بخــش واردات، همــه مناطــق در  کردنــد؛ بــه غیــر از آســیا  قبــل ثبــت 

کردنــد. ســه ماهــه دوم ســال 2021 رشــد مثبــت را ثبــت 

جدول 1: درصد رشد فصلی صادرات و واردات مناطق مختلف در فصل دوم 2021

وارداتصادراتمناطق

0.92.2جهان

0.81.1آمریکای شمالی

6.54.8آمریکای جنوبی و مرکزی

1.32.7اروپا

0.61.8-آسیا

کشورها 4.20.8سایر 

(WTO, 2021)

کاال بــا رشــد متوســط 0.5 درصــدی در مــاه ژوئــن 2021 نســبت بــه مــاه مــه، پــس از  بــه نظــر می رســد تجــارت جهانــی 

گذشــته بــا  کاهــش شــدید تجــارت در ســال  گذشــته، تثبیــت شــده باشــد. ایــن امــر پــس از  کاهــش 0.7 درصــدی در مــاه 

کاالهــا اســت. بــا ایــن وجــود، ســطح  کرونــا، نشــان دهنــده پایــان رونــد شــتابنده بهبــود تجــارت جهانــی  شــیوع بحــران 

کاال در جهــان هنــوز تقریبــًا 5 درصــد بیشــتر از قبــل همه  گیــری اســت. شــتاب رشــد تجــارت جهانــی نیــز در مــاه  تجــارت 

ژوئــن 1.3 بــوده اســت )2.9 در مــاه مــه(. رشــد ماهانــه تولیــدات صنعتــی جهــان نیــز در مــاه ژوئــن حــدود 1 درصــد بــوده 

کــه ایــن شــاخص در فصــل دوم ســال 2021 رشــد منفــی 0.2 درصــدی  اســت )منفــی 1.2 درصــد در مــاه مــه(؛ هــر چنــد 
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کــرده اســت )3.1 درصــد در فصــل اول World Trade Monitor June , 2021( .)2021(. حجــم تجــارت جهانــی  را ثبــت 

کاهــش، تجــارت جهانــی بــرای اولیــن بــار  کاهــش یافــت. بــا ایــن  در ژوئیــه 2021 نیــز نســبت بــه مــاه ژوئــن 0.9 درصــد 

پــس از بهبــود رونــد تجــارت از زمــان شــیوع همه  گیــری، منفــی 0.4 درصــد شــده اســت. ایــن رشــد منفــی را می  تــوان 

کشــور از آوریــل و صــادرات آن از فوریــه  کاهــش مــداوم تجــارت چیــن تفســیر نمــود؛ واردات ایــن  بــه شــکل عمــده  ای بــا 

.)CPB World Trade Monitor July, 2021( کاهــش یافتــه اســت امســال 

شکل 1: تغییرات حجم تجارت جهانی در ماه ژوئیه 2021 در مناطق مختلف جهان

(CPB World Trade Monitor July, 2021)

کاال طی 2010 تا فصل دوم 2021 )درصد تغیرات فصلی( نمودار 1: حجم تجارت جهانی 

(CPB World Trade Monitor July, 2021)
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کاهــش 0.9 درصــدی نســبت بــه مــاه قبــل، در دو حــوزه صــادرات و  کاالیــی در ژوئیــه 2021 بــا  حجــم تجــارت 

کاهــش واردات در  واردات قابــل توجــه می  باشــد. واردات جهانــی در مــاه ژوئیــه منفــی 1.1 درصــد بــوده اســت؛ میــزان 

اقتصادهــای توســعه  یافته، منفــی 0.1 درصــد و در اقتصادهــای در حــال ظهــور منفــی 3.3 درصــد می  باشــد. صــادرات 

کاهــش صــادرات 0.6  جهانــی در مــاه ژوئیــه نیــز منفــی 0.8 درصــد بــوده اســت؛ ســهم اقتصادهــای توســعه  یافته از ایــن 

.)CPB World Trade Monitor July, 2021( درصــد و ســهم اقتصادهــای در حــال ظهــور منفــی 3.4 درصــد می  باشــد

کرده  انــد. ژاپــن در مــاه  کاال را در مــاه ژوئیــه ثبــت  کــه معامله  گــران عمــده رشــد قــوی صــادرات و واردات  هــر چنــد 

کــرده اســت. گــزارش  گذشــته  کــره 38 درصــد افزایــش واردات را نســبت بــه ســال  ژوئیــه 33 درصــد رشــد صــادرات و 

ــد.  ــان داده  ان ــاری را نش ــات تج ــارت در خدم ــادرات و واردات تج ــت ص ــد مثب ــان رش ــده همچن ــران عم گ ــه  معامل

کــره جنوبــی در مــاه ژوئیــه 44 درصــد افزایــش داشــته اســت و ایــاالت متحــده نیــز افزایــش 35 درصــدی  صــادرات از 

ــرده اســت. ک واردات را در مــاه ژوئیــه ثبــت 

3- پیش  بینی  های اخیر از آینده تجارت جهانی

گســترده  ای داشــته باشــد. طبــق  انتظــار مــی  رود تجــارت جهانــی مطابــق بــا رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان رشــد 

کاهــش بــه میــزان 8.5 درصــد شــده  کــه در ســال 2020، دچــار  بــرآورد صنــدوق بین المللــی پــول حجــم تجــارت جهانــی 

اســت، در ســال 2021 بــه میــزان مشــابه افزایــش می  یابــد و بــه جــای قبلــی خــود بــاز می  گــردد. پیش  بینی  هــای آوریــل 

کندتــر از تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی می دانــد.  2021 صنــدوق بیــن المللــی پــول نیــز بازیابــی تجــارت را 

3-1- پیش  بینی روند تجارت جهانی تا سال 2022
کاال در ســال 2021، بازتــاب رکــود  خ رشــد قابــل توجــه حجــم تجــارت  طبــق برآوردهــای ســازمان تجــارت جهانــی، نــر

کــه در ســه ماهــه دوم ســال 2020 بــه پایــان رســید. بــه دلیــل پاییــن بــودن میــزان رشــد در ســال قبــل،  ســال قبــل اســت 

رشــد ســاالنه ســه ماهــه دوم ســال 2021، در حــدود 22 درصــد بــوده اســت؛ امــا پیش بینــی می شــود ایــن رقــم در ســه 

ماهــه ســوم بــه 10.9 درصــد و در ســه مــاه چهــارم 6.6 درصــد برســد. 
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کاال، فصل اول 2015 تا فصل دوم 2021 نمودار 6: حجم تجارت جهانی 

(WTO, 2021)

طبــق پیش  بینی  هــا، رشــد حجــم تجــارت بــا رشــد 5.3 درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 2021 و رشــد 4.1 

کــه پیــش از ایــن تعییــن شــده بــود( همــراه خواهــد  درصــدی در ســال 2022، )تجدیــد نظــر از پیش  بینــی 5.1 و 3.8 

بــود. رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــا حمایــت قــوی سیاســت  های پولــی و مالــی و از ســرگیری فعالیــت اقتصــادی در 

کوویــد-19 در مقیــاس وســیع، افزایــش یافتــه اســت. کســن های  کشــورهای بهره منــد از وا

کاالهــای آســیایی 14.2 درصد بیشــتر  در صــورت تحقــق پیش بینــی فعلــی، تــا ســه ماهــه پایانــی ســال 2022 واردات 

از ســال 2019 خواهــد بــود. طــی ایــن مــدت، واردات در آمریــکای شــمالی 11.9 درصــد، در آمریــکای جنوبــی و مرکــزی 

کشــورهای مســتقل مشــترک المنافــع و 5.4  10.8 درصــد، در اروپــا 9.4 درصــد، در آفریقــا 8.2 درصــد، 5.7 درصــد در 

کــه ســایر  در خاورمیانــه افزایــش خواهــد یافــت. صــادرات آســیا در ایــن مــدت 18.8 درصــد افزایــش می  یابــد در حالــی 

کشــورهای مســتقل  مناطــق افزایــش متوســطی را ثبــت می  کننــد: آمریــکای شــمالی )8.0 درصــد(، اروپــا )7.8 درصــد(، 

مشــترک المنافــع )6.2 درصــد(، آمریــکای جنوبــی )4.8 درصــد(، خاورمیانــه )2.9 درصــد( و آفریقــا )1.9 درصــد(.

کــه دارای پایــگاه صادراتــی وابســته بــه نفــت هســتند در دوران رکــود 2020، هــم در  بــه نظــر می  رســد مناطقــی 

کاال دچــار افــت شــدیدی شــده  اند و ایــن زیان  هــا تنهــا تــا حــدی بازیابــی شــده اســت.  صــادرات و هــم در واردات 

کلیــدی  بازیابــی نســبتا قــوی واردات آمریــکای جنوبــی نیــز نشــان دهنده تاثیــرات اصلــی رکــود در برخــی از اقتصادهــای 

.)WTO, 2021( منطقــه در ســال 2019 اســت
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کاال بر اساس منطقه، فصل اول 2019 تا فصل چهارم 2022 نمودار 3: صادرات و واردات 

(WTO, 2021)

3-2- پیش  بینی روند تجارت جهانی طی دهه  های 2030 و 2040
طــی دهه  هــای 2030 و 2040، حجــم تجــارت جهانــی مطابــق بــا رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی افزایــش می  یابــد. 

کــه  ــر نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی شــود  کندت ــا  کــه می توانــد باعــث رشــد ســریع  تر ی عوامــل زیــادی وجــود دارد 

برخــی از آن  هــا عبارتنــد از ثبــات سیســتم تجــارت جهانــی، اشــتیاق سیاســی بــرای ادغــام فرامــرزی، نگرش  هــای تجاری 

نســبت بــه زنجیره  هــای ارزش جهانــی، و تغییــرات تکنولوژیکــی. پیش  بینــی می  شــود تــا ســال 2050 ارزش تجــارت 

کــه در ســال 2019، 24 تریلیــون دالر بــوده اســت. ایــن  جهانــی بــر حســب دالر حــدود 100 تریلیــون دالر باشــد، در حالــی 

گســترده  ای بــا افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان در همــان دوره مطابقــت دارد،  افزایــش 300 درصــدی بــه طــور 

زیــرا واردات حــدود یــک چهــارم تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان را تشــکیل می  دهــد.
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نمودار 8: رشد تجارت جهانی در مقابل رشد تولید ناخالص داخلی جهانی

(Department for International Trade, 2021)

طــی ایــن پیش  بینی  هــا، تجــارت جهانــی همچنــان تحــت ســلطه چهــار منطقــه از جهــان، یعنــی اروپــا، آمریــکای 

شــمالی، چیــن و آســیا و اقیانوســیه خواهــد بــود. برخــاف تولیــد ناخالــص داخلــی، ایــن آمریــکای شــمالی و چیــن 

کــه بزرگتریــن مناطــق بــرای تجــارت هســتند و ایــن افتخــار بــه اروپــا و آســیا و اقیانوســیه تعلــق دارد. ایــن  نیســتند 

ــا ســال 2050، ایــن چهــار  مســئله بــه دلیــل زنجیره  هــای تأمیــن مــرزی در ایــن مناطــق اســت. طبــق پیش  بینی  هــا، ت

منطقــه بــزرگ همچنــان بــر تقاضــای جهانــی واردات تســلط خواهنــد داشــت، امــا جنــوب آســیا نقــش فزاینــده  ای ایفــا 

کنــدی رشــد  کــرد. اروپــا همچنــان بزرگتریــن بــازار واردات جهــان در ســال 2050 خواهــد بــود امــا بــه دلیــل  خواهــد 

ــد. در مقابــل، رشــد ســریع اقتصــادی در هنــد و  کاهــش می  یاب ــی  تولیــد ناخالــص داخلــی، ســهم آن از تجــارت جهان

اقیانــوس آرام - از جملــه در جنــوب آســیا )بــه رهبــری هنــد( - ســهم آســیا از تجــارت جهانــی را افزایــش خواهــد داد و 

محــور تجــارت جهانــی را بــه شــرق منتقــل می  کنــد. ایــن روندهــا همچنیــن بــر انــدازه نســبی موافقتنامه  هــای تجــاری 

گذاشــت. بــرای مثــال، انــدازه بــازار واردات موافقتنامــه جامــع و پیشــرو بــرای  منطقــه  ای در طــول زمــان تأثیــر خواهــد 

ــازار اتحادیــه  پیمــان تجــاری اقیانــوس آرام )CPTPP( )بــر اســاس 11 عضــو فعلــی آن( می  توانــد از 48 درصــد ســهم از ب

اروپــا در ســال 2019 بــه 54 درصــد تــا ســال 2050 برســد. 

بــا تغییــر قــدرت اقتصــادی در شــرق، اقتصادهــای نوظهــور بــه احتمــال زیــاد ســهم فزاینــده  ای از تجــارت را بــه خــود 

اختصــاص خواهنــد داد. بیــش از ســه چهــارم رشــد تقاضــای واردات جهانــی تــا ســال 2030 و تــا ســال 2050 از 30 بــازار 

کــه بیــش از 80 درصــد از تقاضــای واردات جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده  انــد ناشــی می  شــود. ایــن  کنونــی  بــزرگ 

کــه انتظــار مــی  رود بازارهــای وارداتــی آن  هــا در ایــن  کشــور - ایــاالت متحــده و چیــن - می  شــود  کشــور، شــامل دو   30
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کننــد. در دهــه آینــده، انتظــار مــی  رود چیــن از ایــاالت متحــده پیشــی بگیــرد و  دهــه بیــش از یــک تریلیــون دالر رشــد 

 E7 ــروه گ ــا همــان  کشــور در حــال ظهــور ی بزرگتریــن واردکننــده جهــان شــود. همچنیــن انتظــار مــی  رود ســهم هفــت 

کشــور صنعتــی جهــان یــا  شــامل چیــن، هنــد، برزیــل، روســیه، اندونــزی، مکزیــک و ترکیــه تــا ســال 2050 بــا ســهم هفــت 

گرچــه E7 بزرگتریــن بازارهــای نوظهــور از نظــر تولیــد ناخالــص  همــان G7 از واردات جهانــی برابــر شــود؛ بــا ایــن حــال، ا

داخلــی هســتند، امــا بزرگتریــن واردکننــدگان در جهــان در حــال ظهــور نیســتند. بــه نظــر می  رســد اقتصادهــای دیگــر 

کــرده و بــا وارد شــدن بیشــتر بــه زنجیره  هــای  ماننــد ویتنــام و فیلیپیــن در دهه  هــای آینــده بــا ســرعت بیشــتری رشــد 

ارزش جهانــی رتبــه جهانــی واردات را افزایــش دهنــد. 

نمودار 9: سهم G7 و E7 از تقاضای واردات جهانی

(Department for International Trade, 2021)

کاالیــی اســت. انتظــار مــی  رود ســاختار بخشــی تجــارت  تجــارت جهانــی در حــال حاضــر تحــت ســلطه بخش  هــای 

کننــده افزایــش جمعیــت طبقــه متوســط  جهانــی در طــول زمــان بــه واســطه افزایــش درآمــد، تغییــر ترجیحــات مصــرف 

و پیشــرفت  های تکنولوژیکــی بیشــتر خدمــات محــور باشــد. پیش  بینــی می  شــود ســهم بخــش خدمــات در تجــارت از 

گاز بــه واســطه  کــه تقاضــا بــرای نفــت و  25 درصــد بــه 28 درصــد تــا ســال 2030 افزایــش یابــد. در مقابــل انتظــار مــی  رود 

کاهــش ســهم خــود در تجــارت جهانــی باشــند  ک و تولیــد پیشــرفته نیــز بایــد شــاهد  کنــد شــود. بخــش پوشــا گــذار ســبز، 

کاهــش ارزش دالری تولیــد در ایــن بخش  هــا می  شــود  کاهــش قیمت  هــا و در نتیجــه  زیــرا رشــد بــاالی بهــره  وری باعــث 

.)Department for International Trade, 2021(
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کرونا کسن  4- تجارت وا

کســن امــری ضــروری  کنتــرل همه  گیــری، تولیــد و عرضــه 11 میلیــارد دوز وا طبــق بــرآورد بانــک جهانــی، در راســتای 

ــه ایــن هــدف را  ــا امــکان دســتیابی ب کرون کســن  ــود؛ رفــع چالش  هــای موجــود در مســیر تولیــد و تجــارت وا خواهــد ب

ــا  ــد- 19 تنه کووی ــر  ــتفاده در براب ــورد اس ــکی م ــوازم پزش ــه ل ــوط ب ــاری مرب ــای تج ــداد محدودیت  ه ــازد. تع ــا می  س مهی

در ســال 2021 بــه 53 مــورد افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن محدودیت  هــای تجــاری قابــل توجهــی در زمینــه توزیــع 

ــی  کشــورهای عضــو ســازمان تجــارت جهان ــرای رفــع ایــن نگرانی  هــا، تعــدادی از  کســن  ها مشــاهده شــده اســت. ب وا

.)Kalha, 2021( کرده  انــد پیــش نویــس اعامیــه  ای را در 30 ژوئــن 2021 در زمینــه تجــارت و ســامت پیشــنهاد 

طی این اعامیه موارد ذیل مورد توجه قرار دارد:

کاالهــای اساســی پزشــکی الزم  - بازبینــی و حــذف فــوری محدودیت  هــای غیــر ضــروری موجــود بــرای صــادرات 

بــرای مبــارزه بــا همه  گیــری؛

کاالهــای اساســی پزشــکی، انــواع  - کنتــرل هرگونــه محدودیــت صادراتــی جدیــد، از جملــه مالیــات بــر صــادرات 

کســن  ها یــا مــواد اولیــه مــورد نیــاز آن  هــا؛ وا

عــدم تجــاوز مــدت زمــان محدودیت  هــای صادراتــی از مــدت زمــان وضعیــت اضطــراری ســامت عمومــی  -

کثــر ســه مــاه(؛ )حدا

گمرکــی دیجیتــال و خدماتــی  - کننــده تجــارت شــامل رویه  هــای  ک تجربیــان در حــوزه اقدامــات تســهیل  اشــترا

ماننــد حمــل و نقــل، تــدارکات و توزیــع؛ 

- .)WTO, 2021( کنترل همه  گیری کاالهای مرتبط با  کاهش موقت تعرفه  های  حذف یا 

کسن قبل و بعد از همه  گیری 4-1- الگوی تجارت وا
کســن در جهــان؛ هــم از نظــر حجــم )44 درصــد  - کننــده وا تــا پیــش از همه  گیــری، اتحادیــه اروپــا بزرگتریــن تولیــد 

کل صــادرات جهانــی( و هــم از نظــر ارزش )60.3 درصــد( بــود. ســهم بیشــتر ارزش در مقایســه بــا حجــم  از 

کشــورهای بــا درآمــد بــاال بــا قیمت  هــای باالتــر  کــه صــادرات اتحادیــه اروپــا بیشــتر بــه بازارهــای  نشــان می  دهــد 

کشــورهای بــا درآمــد بــاال را  کســن های وارد شــده توســط  بــوده اســت؛ در واقــع اتحادیــه اروپــا 60 درصــد وا

کــم درآمــد از ســوی ایــن بلــوک تأمیــن  کشــورهای  کســن های وارداتــی توســط  تأمیــن می  کــرد و تنهــا 2 درصــد وا

می  شــد.

کســن از نظــر ارزش پیــش از همه  گیــری  -  ایــاالت متحــده نیــز بــا ســهم 22 درصــدی، دومیــن صادرکننــده بــزرگ وا

کســن از  کــه تــا پیــش از همه  گیــری، هنــد دومیــن صادرکننــده بــزرگ وا محســوب می  شــود. ایــن در حالــی اســت 
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کســن  کل صــادرات جهانــی( بــود و از نظــر ارزش نیــز تقریبــًا 2 درصــد از صــادرات وا نظــر حجــم )24.7 درصــد از 

کــه هنــد تقریبــًا تنهــا بــه  را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن تناقــض بــزرگ بــا ایــن واقعیــت مرتبــط اســت 

کســن آن  هــا را از نظــر حجــم  کــه 80 درصــد از واردات وا کســن صــادر می  کــرد  کشــورهایی بــا درآمــد پاییــن وا

کشــورهای  کســن قبــل از همه  گیــری بــه دو حــوزه اصلــی تقســیم می  شــد؛  نشــان می  دهــد؛ بنابرایــن بــازار وا

کشــورهای در حــال  کــه از طریــق ظرفیــت تولیــد اتحادیــه اروپــا و ایــاالت متحــده تأمیــن می  شــدند و  ثروتمنــد 

کــه هنــد بــه عنــوان تامین  کننــده اصلــی آن  هــا می  باشــد.  توســعه 

چیــن تقریبــًا بــه شــکل انحصــاری بــرای بــازار خــود تولیــد می  کــرد. بــا شــروع همه  گیــری، چیــن بــه تامین  کننــده  -

کــه هند بــه صراحت  کشــورهای در حــال توســعه تبدیــل شــده اســت؛ در حالــی  کوویــد-19 بــرای  کســن  اصلــی وا

کسیناســیون داخلــی را  کــه جمعیــت خــود را در اولویــت قــرار خواهــد داد و آمریــکا نیــز وا کــرده اســت  اعــام 

پیگیــری می  کنــد. در ایــن زمینــه، اتحادیــه اروپــا نیــز بــا ظرفیــت تولیــد قابــل ماحظــه، بــه عنــوان تامین کننــده 

 .)Jeanrenaud, Poitiers , & Veugelers, 2021( کوویــد-19 نقــش مهمــی ایفــا می  کنــد کســن  جهانــی وا

کووید 19 کسن  نمودار 10: تولید و صادرات وا

(Jeanrenaud, Poitiers , & Veugelers, 2021)

کشورها 5- آخرین اقدامات تجاری 

کشــورهای مختلــف دنیــا،  کسیناســیون و ســایر اقدامــات توســط  کرونــا از طریــق وا کنتــرل شــیوع ویــروس  بــا توجــه بــه 

بخــش زیــادی از اقدامــات محدودکننــده تجــارت برطــرف شــده اســت. در جــدول ذیــل آخریــن اقدامــات تجــاری 

ــی 23 ســپتامبر 2021 ارایــه شــده اســت. ــار همه  گیــری از 25 مــه 2021 ال کاهــش آث ــا هــدف  کشــورها ب
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کووید 19 )23 سپتامبر 2021(  گیری  کاهش اثرات همه  کشورها در راستای  جدول 4: مروری بر اقدامات تجاری 

محصوالت نوع اقدامکشور
شرکای اثر بر تجارتاقدامتحت تاثیر

تحت تاثیر
وضعیت 

تاریخ پایانتاریخ شروعاقدام

کنترل هند
کیت تستصادراتی

کیت  های تست آنتی ژن سریع  صادرات 
کدهای HS مشخص  که ذیل  کووید-19 

شده  اند، تحت تأثیر محدودیت  های 
گرفته است. فوری قرار 

کشورهامحدودکننده نامشخص2021/08/16فعالهمه 

برونئی 
کاهش تعرفهدارالسام

دستکش؛ 
صابون؛ 
شوینده

گمرکی برای  معافیت موقت عوارض 
محصوالت بهداشت شخصی در زمان 

گیری. همه 
کشورهاتسهیل کننده 2021/08/012021/12/31فعالهمه 

کسیژن کاهش تعرفهنامیبیا ا
پزشکی

نامیبیا به دلیل افزایش تقاضا در 
کووید-19 از عوارض  بیماران مبتا به 

کسیژن  واردات و مالیات بر ارزش افزوده ا
صرف نظر می  کند. این امکان فقط برای 

واردکنندگان خاص اعمال می  شود.

کشورهاتسهیل کننده نامشخص2021/06/21فعالهمه 

کوادور ممنوعیت ا
صادراتی

کسیژن  ا
پزشکی

که  کسیژن پزشکی را  کوادور صادرات ا ا
کووید-19  برای درمان بیماران مبتا به 

کرد. استفاده می  شود ممنوع 

محدود 
کشورهاکننده نامشخص2021/05/03فعالهمه 

کامبوج

ممنوعیت یا 
محدودیت 
واردات به 

دلیل مقررات 
بهداشتی

گوشت منجمد

گوشت منجمد  تعلیق موقت واردات 
و سایر محصوالت یخ زده با خطر 

گسترش  باال برای جلوگیری از ورود و 
کووید -19 و انواع جدید آن. ویروس 

محدود 
کشورهاکننده 2021/05/012021/06/21پایان یافتههمه 

آرژانتین
شرایط صدور 
مجوز یا مجوز 

صادرات

کسیژن  ا
پزشکی و 
مخازن آن

حذف موقت نیاز به مجوز صادرات برای 
گاز فشرده یا مایع. کسیژن و مخازن  کشورهاتسهیل کنندها نامشخص2021/04/29پایان یافتههمه 

کسیژن کاهش تعرفهنپال ا
پزشکی

کسیژن  حذف موقت تعرفه واردات ا
کشورهاتسهیل کنندهپزشکی نامشخص2021/04/26فعالهمه 

کاهش تعرفهکلمبیا
کسیژن  ا
پزشکی و 

دستگاه تنفس

کسیژن  حذف موقت تعرفه واردات ا
کشورهاتسهیل کنندهپزشکی و دستگاه تنفس. نامشخص2021/04/23فعالهمه 

کاهش تعرفههند
کسن  ها؛  وا

کسیژن  ا
پزشکی

هند از عوارض واردات داروی 
کسیژن و  کسن  ها، ا رمدسیویر، وا

کتبر 2021 چشم  تجهیزات مربوطه تا 31 ا
پوشی می کند.

کشورهاتسهیل کننده 2021/04/202021/10/31فعالهمه 

آرژانتین
شرایط صدور 
مجوز یا مجوز 

صادرات

محصوالت 
دارویی

حذف موقت الزامات صدور مجوز 
صادرات برای برخی از محصوالت 

دارویی
کشورهاتسهیل کننده نامشخص2021/04/19فعالهمه 

(Macmap, 2021)
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6- اثرات بلندمدت همه  گیری بر حمایت  گرایی تجاری

ــر  - ــترده ب گس ــوری و  ــب سیاســت  های تجــاری، تأثیــری ف ــرای مهــار شــیوع همه  گیــری در قال ــا ب ــاش دولت  ه ت

ــدی  کلی ــای  ــز در بازاره ــری نی ــش از همه  گی ــه پی ک ــارت آزاد  ــت  های تج ــت. سیاس ــته اس ــارت داش ــا و تج مرزه

تحــت فشــار قــرار داشــت بــه ســرعت جــای خــود را بــه تغییــرات محدودکننــده بــا هــدف حفاظــت از شــهروندان 

کشــورها خواســتار افزایــش خودکفایــی ملــی، نزدیــک شــدن بــه  و منافــع آن  هــا داد. در نتیجــه بســیاری از 

ــا هــدف جلوگیــری از اختــاالت مشــابه در آینــده شــدند.  زنجیــره تامیــن داخلــی و پیگیــری تغییــرات دائمــی ب

کنش  هــا شــامل  - وا ایــن  گرفــت؛  بــه چنــد شــکل صــورت  گهانــی همه  گیــری  نا تهدیــد  بــه  تجــاری  کنــش  وا

ــل،  ــز تجــارت بین  المل ــی مرک ــود. طبــق ارزیاب کســن ب تعرفه  هــا، اعمــال مقــررات محدودکننــده و ملی  گرایــی وا

دولت هــا اقدامــات تجــاری موقتــی را بــا هــدف ایجــاد محدودیــت در صــادرات لــوازم حیاتــی پزشــکی وضــع 

کســن، لــوازم پزشــکی و دســتگاه  های تنفســی ذیــل همیــن  کردنــد. محدودیت  هــای فــوری بــر اجــزای اصلــی وا

اقدامــات اعمــال می  شــود. 

ــته  - ــه برجس ــر ب ــری منج ــن همه  گی ــت. ای ــوده اس ــادرات ب ــر از واردات و ص ــی فرات ــای دولت ــال محدودیت  ه اعم

ــر  ــی و آســیب پذیری موجــود در براب شــدن محدودیت  هــای اعمــال شــده در حــوزه زنجیره  هــای تامیــن جهان

از  راســتای حفاظــت  از ســوی دولت  هــا در  نقــش حیاتــی  ایفــای  و موجبــات  گردیــد  این  چنینــی  حــوادث 

زنجیره  هــای تأمیــن را فراهــم نمــود. ایــن تفکــر را می  تــوان در پــس بیانیــه مشــترک اتحادیــه اروپــا در رابطــه 

کــه در ژوئــن 2021 منتشــر شــد و هــدف آن ایجــاد زمینــه  بــا پردازنده  هــا و نیمــه هادی  هــا مشــاهده نمــود 

همــکاری تحقیقاتــی و ســرمایه  گذاری میــان اعضــای اتحادیــه اروپــا اســت. در همــان مــاه، جــو بایــدن، رئیــس 

جمهــور ایــاالت متحــده نیــز بــا تمدیــد بســیاری از اقدامــات حمایتــی قبلــی خــود از جملــه تعرفه  هــای تجــاری 

ــر واردات فلــزات در همیــن مســیر حرکــت نمــود.  ب

گرچــه چیــن تــا پیــش از ایــن نیــز از اقتصــادی برنامه  ریــزی شــده و حمایتــی برخــوردار بــوده اســت، امــا اتحادیــه  - ا

کننــد؛ امــا در  اروپــا و ایــاالت متحــده بــه طــور ســنتی تــاش می  کردنــد تــا رویکــرد متفاوتــی را اتخــاذ و پیگیــری 

پــی ایــن همه  گیــری، مســائل مربــوط بــه امنیــت اقتصــادی بــه ســرعت بــه مســائل امنیــت ملــی تبدیــل شــد و 

نقــش دولت  هــا در اقتصــاد افزایــش یافــت. وقتــی اقتصادهــای بــزرگ نظیــر ایــاالت متحــده و چیــن و یــا بلــوک 

کشــورها نیــز تأثیــر می  گــذارد  تجــاری اتحادیــه اروپــا در جهــت حمایت  گرایــی حرکــت می  کننــد، ایــن امــر بــر بقیــه 

و نشــان دهنــده یــک چشــم انــداز بلنــد مــدت در تجــارت بین  الملــل می  باشــد. 

کــه حرکــت بــه ســمت حمایت  گرایــی تجــاری در واقــع بــه بحــران  - البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری بــه نظــر می  رســد 

مالــی جهانــی ســال 2008 بــاز می  گــردد و عوامــل متعــددی از جملــه افزایــش ســطح ملی  گرایــی اقتصــادی، 
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افزایــش ناامیــدی از تأثیــرات جهانــی شــدن و افزایــش نقــش پوپولیســم در سیاســت بــر آن موثــر بوده  انــد. 

بنابرایــن تحقــق چشــم  انداز تجــارت آزادتــر، پیــش از ایــن همه  گیــری نیــز بــا دشــواری  هایی مواجــه بــوده و 

گــره خــورده  کــرده اســت. در واقــع تجــارت بــه شــکل جدایــی ناپذیــری بــا ژئوپلیتیــک  ایــن بحــران آن را تشــدید 

گاهــی تاثیــر تجــارت بــر ژئوپلیتیــک -ماننــد اختافــات  اســت؛ ایــن دو مولفــه بســیار بــر یکدیگــر اثرگــذار هســتند؛ 

گاهــی اثــرات ژئوپلیتیــک بــر تجــارت - ماننــد  تجــاری آمریــکا و چیــن و اثــرات آن بــر بحران  هــای منطقــه  ای- و 

ــروبات  گاو و مش ــت  گوش ــر  ــه ب ــل توج ــای قاب ــال تعرفه  ه ــن و اعم ــی چی ــت  های داخل ــترالیا از سیاس ــاد اس انتق

اســترالیایی از ســوی چیــن- بســیار قابــل تامــل می  باشــند.

کــه رونــد  - البتــه جهانــی شــدن و حمایت  گرایــی در یــک بــازی بــا جمــع جبــری صفــر قــرار ندارنــد و در حالــی 

کشــش طبیعــی  بلندمــدت بــه ســمت حمایت  گرایــی و محیــط تجــاری دشــوارتر حرکــت می  کنــد، یــک فشــار و 

بــه ســمت تجــارت آزاد نیــز وجــود دارد و قراردادهــای تجــارت آزاد یکــی از نشــانه  های آن محســوب می  شــود. 

کــه اخیــراً تصویــب شــده اســت و قصــد دارد 1.3 میلیــارد نفــر را در   )AfCFTA( منطقــه تجــارت آزاد قــاره آفریقــا

یــک بلــوک اقتصــادی 3.4 تریلیــون دالری بــه عنــوان بزرگتریــن منطقــه تجــارت آزاد از زمــان تاســیس ســازمان 

کــه اولیــن توافــق تجــاری  گــرد هــم آورد و یــا موافقتنامــه تجــارت آزاد اخیــر انگلســتان بــا اســترالیا  تجــارت جهانــی 

ــه توافــق  ــرای پیوســتن ب کــرات ب ــا بــه حســاب می  آیــد و همچنیــن مذا ــه اروپ انگلیــس پــس از خــروج از اتحادی

کشــور در سراســر  کــه در پــی تقویــت روابــط تجــاری 11   )CPTPP( کت ترانــس- پاســیفیک جامــع و مترقــی شــرا

کشــش طبیعــی بــه ســمت تجــارت آزاد ارزیابــی نمــود. تــا 15  آســیا و اقیانوســیه اســت را می  تــوان در قالــب ایــن 

ژوئــن 2021، 349 مــورد توافقــات قابــل توجــه تجــاری در جهــان منعقــد شــده اســت. 

ــر شــرایط  - کنتــرل ب ــوان تاشــی از ســوی دولت  هــا در راســتای افزایــش ســطح  تغییــرات حمایتــی فعلــی را می  ت

کــه افزایــش ســطح  کلــی می  تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید  گریــز از مرکــز ارزیابــی نمــود. بــه طــور  و نیروهــای 

کنتــرل  کــه بــه ســادگی و بــا ســرعت بــاال  حمایت  گرایــی تجــاری دولت  هــا در پــی همه  گیــری، مســئله  ای نیســت 

.)EY Global, 2021( شــود

7- تحوالت تجاری ایران

کشور پس از یک دوره سه ساله	  کسری تجاری  کاهش  کاالیی و  بازیابی تجارت 
کــه نســبت بــه  کشــور بــه 44.9 میلیــارد دالر در شــش مــاه نخســت ســال جــاری رســیده اســت  کاالیــی  ارزش تجــارت 

مــدت مشــابه ســال قبــل )30.4 میلیــارد دالر( رشــدی معــادل 47.7 درصــد تجربــه شــده اســت. ایــن تغییــرات در 

کشــور در شــش مــاه نخســت ســال 1397 معــادل 45.8 میلیــارد دالر و در  کــه ارزش تجــارت  خ داده اســت  حالــی ر
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گذشــت ســه  کاهــش یافــت. بنابرایــن پــس از  کاهشــی 8 درصــدی بــه 42.2 میلیــارد دالر  مــدت مشــابه ســال 1398 بــا 

کشــور بــه رقــم تجــارت ســال 1397 نزدیــک شــده اســت. کاالیــی  ســال ارزش تجــارت 

ــه  ــوط ب ــارد دالر مرب ــدود 21.8 میلی ــال 1400 در ح ــت س ــه نخس ــش ماه ــی ش کاال ط ــی در  ــارت خارج کل ارزش تج از 

کاالیــی بــه  کســری تــراز تجــاری  صــادرات و 23.1 میلیــارد دالر نیــز مربــوط بــه واردات بــوده اســت. ایــن ارقــام نشــان از 

کســری  کاهــش  گذشــته )3.4 میلیــارد دالر(  کــه البتــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال  میــزان 1.3 میلیــارد دالر دارد 

کشــور را نشــان می دهــد. و تــوان باالتــر درآمدهــای صادراتــی بــرای تامیــن ارز مــورد نیــاز واردات 

کشور طی سه سال اخیر	  نقش پررنگ تر صادرات در انقباض و بازیابی مجدد تجارت 
کشــور طــی ســه ســال اخیــر ناشــی از خــروج  بررســی های آمــاری نشــان می دهــد فــراز و فرود هــای تجــارت خارجــی 

کرونــا از اواخــر ســال  آمریــکا از برجــام در اردیبهشــت مــاه ســال 1397 و تشــدید تحریم هــا و همچنیــن شــیوع ویــروس 

کشــور بــوده اســت. رشــد 61 درصــدی صــادرات و دســتیابی بــه ارزش 21.8  1398 بیشــتر متوجــه بخــش صــادرات 

کــه صــادرات 23.4 میلیــارد دالری  میلیــارد دالر در شــش ماهــه نخســت ســال 1400 در حالــی رقــم خــورده اســت 

کاهــش 10.5درصــدی بــه 20.9 میلیــاردالر در شــش ماهــه نخســت ســال 1398  کشــور در مــدت مشــابه ســال 1397 بــا 

کاهــش شــدید 34 درصــدی بــه 13.6 میلیــارد دالر در شــش ماهــه نخســت ســال 1399 رســیده بــود،  و همچنیــن بــا 

کشــور تــا رقــم ســال 1397  بنابرایــن علیرغــم رشــد 61 درصــد در شــش ماهــه نخســت ســال جــاری هنــوز ارزش صــادرات 

کمتــر اســت.  بــه میــزان 1.6 میلیــارد دالر )درصــد( 

کمتــر از صــادرات  گذشــته  کشــور طــی شــش ماهه هــای نخســت ســال های  عــاوه بــر ایــن، تغییــرات ارزش واردات 

کشــور در شــش ماهــه نخســت ســال 1400 و دســتیابی بــه  کــه رشــد 36.7 درصــدی ارزش واردات  بــوده اســت به طــوری 

کــه ارزش واردات از 23.4 میلیــارد دالر در شــش ماهــه نخســت  ارزش 23.1 میلیــارد دالر در حالــی رقــم خــورده اســت 

کاهــش شــدیدتر  کاهــش 5.5 درصــدی بــه 21.4 میلیــارد دالر در شــش مــاه نخســت ســال 1398 و بــا  ســال 1397 بــا 

22 درصــدی بــه 16.8 میلیــارد دالر در شــش ماهــه نخســت ســال 1399 رســیده اســت، بنابرایــن تقریبــا ارزش واردات 

در شــش ماهــه نخســت ســال جــاری بــه رقــم مــدت مشــابه در ســال 1397 )تنهــا بــا اختــاف حــدود 300 میلیــون دالر 

کمتــر( رســیده اســت.

کاالهای صادراتی و وارداتی	  کیفیت  افزایش نسبی 
کاالهــای  گی هــا و جــزء الینفــک تجــارت ایــران اســت. تمرکــز بــر صــادرات  گــران همچنــان از ویژ صــادرات ارزان و واردات 

کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای دارای ارزش افــزوده باالتــر و  خــام و مــواد اولیــه بــا ارزش افــزوده پاییــن و واردات 
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کاالهــای اساســی ماننــد غــات بــا ارزش و قیمت هــای جهانــی قابــل توجــه، از دالیــل  کشــور بــه واردات  همچنیــن نیــاز 

کشــور رشــد 25 درصــدی در ارزش واحــد صادراتــی و واردات  آن اســت. در شــش ماهــه نخســت ســال جــاری صــادرات 

کاالی صادراتــی  کاال نیــز رشــد 19 درصــدی را در ارزش واحــد وارداتــی تجربــه نمــوده اســت، امــا در نهایــت ارزش هــر تــن 

ــاد بیــن ارزش واحــد  ــه همچنــان وجــود شــکاف زی ک ــوده اســت  ــی 1208 دالر ب کاالی واردات ــن  363 دالر و ارزش هــر ت

کاالی صادراتــی معــادل  گــر ارزش هــر تــن  صادراتــی و وارداتــی را نشــان می دهــد. بررســی آمــاری نشــان می دهــد ا

کشــور طــی شــش ماهــه نخســت  کل ارزش صــادرات  ارزش واحــد وارداتــی و بــا فــراوری و ارزش افــزوده باالتــر بــود، 

می توانســت بجــای 21.8 میلیــارد دالر معــادل 72.4 میلیــارد دالر باشــد. 

کاهش نسبی تمرکز مقاصد صادراتی 	  افزایش نسبی تمرکز مبادی وارداتی و 
کشــورهای چیــن)30.1 درصــد(،  طــی شــش مــاه نخســت ســال جــاری، عمده تریــن مقاصــد صادراتــی ایــران بــه ترتیــب 

عراق)17.6درصــد(، ترکیــه)10.6 درصــد(، امــارات متحــده عربــی )10.3 درصــد(، و افغانســتان )4.6 درصــد( و همچنین 

کشــورهای امــارات متحــده عربــی )31.6 درصــد(، چیــن)21.8 درصــد(،  ــه ترتیــب  ــی نیــز ب عمده تریــن مبــادی واردات

کلــی تمرکــز مقاصــد صادراتــی  ترکیــه)10.5 درصــد(، آلمــان )3.9 درصــد( و ســوئیس )3.9 درصــد( بــوده اســت. به طــور 

ــابه ســال های  ــه مــدت مش ــی اســت. امــا طــی شــش مــاه نخســت ســال 1400 نســبت ب کشــور بیــش از مبــادی واردات

کاهــش و در مقابــل تمرکــز مبــادی وارداتــی اندکــی افزایــش یافتــه اســت.  گذشــته تمرکــز بازارهــای صادراتــی ایــران اندکــی 

کشــور، ســهم پنــج مقصــد مهــم صادراتــی بــه 73.2 رســیده اســت،  گزارشــات آمــاری ســازمان توســعه تجــارت  مطابــق 

ایــن ســهم در مــدت مشــابه ســال 1399 معــادل 77درصــد و در ســال 1398 معــادل 75.2 درصــد بــوده اســت. در 

کشــور در شــش مــاه نخســت ســال  کــه ســهم پنــج مبــدا مهــم وارداتــی  خصــوص مبــادی وارداتــی نیــز مشــاهده می شــود 

کــه در مــدت مشــابه ســال 1399 معــادل 71.5 درصــد و بــرای ســال  جــاری بــه 71.2 درصــد رســیده اســت، در حالــی 

1398 معــادل 69.9 درصــد بــوده اســت.

گشت ترکیه به جایگاه سوم مقاصد عمده صادراتی 	  باز
کشــور بــوده و از ایــن حیــث  کاالهــای غیرنفتــی  کشــور ترکیــه در ســال های اخیــر مقصــد بیــش از 10 درصــد از صــادرات 

گذشــته بدلیــل مســائل و مشــکات مختلــف از جمله انســداد  شــریک مهــم تجــاری ایــران محســوب می شــود. در ســال 

کشــور در صــادرات غیرنفتــی ایــران تــا پایــان شــش ماهــه نخســت ســال 1399بــه حــدود 5 درصــد  مرزهــا، ســهم ایــن 

گرفــت، امــا در شــش ماهــه نخســت ســال جــاری بــا افزایــش دو  کاهــش یافتــه و در جایــگاه 5 ام مقاصــد صادراتــی قــرار 

برابــری در صــادرات، بــه ســهم 10.6 درصــدی و جایــگاه ســوم در بیــن مقاصــد صادراتــی ایــران رســیده اســت.
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کیفیت واردات 	  افزایش واردات از شرکای عمده و افزایش نسبی 
کشــور در شــش مــاه نخســت ســال جــاری در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال  از نــکات بــارز و قابــل توجــه بخــش واردات 

کشــورهای امــارات متحــده عربــی )83 درصــد(، چیــن )17 درصــد(، ترکیــه)33 درصــد(، آلمــان  قبــل، افزایــش واردات از 

کاهــش رشــد وزنــی واردات بویــژه در  )8 درصــد( و ســوئیس )368 درصــد( اســت. بــا توجــه افزایــش رشــد ارزشــی و 

کیفیــت اقــام وارداتــی نیــز همــراه بــوده اســت.  خصــوص واردات از چیــن، ترکیــه و آلمــان بــا افزایــش نســبی 

کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای مــورد نیــاز صنایــع 	  اختصــاص بخــش عمــده رشــد واردات بــه 
ر  کشو

کشــور همــواره محــرک رشــد تولیــد و صــادرات بــوده اســت. در شــش  تامیــن نهاده هــا و مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنایــع 

کاالهــای ســرمایه ای بــه 2.8  کاالهــای واســطه ای بــه 16.7 میلیــارد دالر و  ماهــه نخســت ســال جــاری ارزش واردات 

گذشــته )1399( بــه ترتیــب  کــه در شــش ماهــه نخســت ســال  کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای  گردیــد. واردات  بالــغ 

بــه 12.2 میلیــارد دالر و 2.3 میلیــارد دالر رســیده بــود بــه ترتیــب بــا رشــد 41 درصــدی و 27 درصــدی بــه 16.7 میلیــارد 

کاالهــای واســطه ای در مقایســه بــا شــش ماهــه نخســت  گرچــه ارزش واردات  دالر و 2.8 میلیــارد دالر رســیده اســت. ا

کاالهــای ســرمایه ای  گرفتــه اســت، امــا در خصــوص واردات  ســال 1397 )بــا 13.5 میلیــارد دالر( در ســطحی باالتــر قــرار 

)3.3 میلیــارد دالر( همچنــان در ســطح پایین تــر نســبت بــه ســه ســال قبــل قــرار دارد. 

8- جمع  بندی

کــه ارزیابــی رونــد تجــارت در ایــران در قیــاس بــا رونــد تجــارت جهانــی، مــا را بــه نتیجه  گیــری مشــابهی  بــه نظــر می  رســد 

ــال 2021  ــه دوم س ــه ماه ــا س ــی ت ــل توجه ــد قاب ــا رش ــی ب ــارت جهان ــد تج ــه رون گرچ ــا، ا ــق داده  ه ــد؛ طب ــک می  کن نزدی

کــرد و بســیاری از نتایــج مبتنــی بــر رشــد حتــی از پیش  بینی  هــا هــم جلوتــر بــوده اســت، امــا ایــن رشــد در  ادامــه پیــدا 

ــا  کرون ــی از همه  گیــری  ــاری ناش ــای تج ــع و محدودیت  ه ــر از موان ــال 2020 و متاث ــارت در س ــدید تج ــت ش ــا اف ــاس ب قی

کاالیــی و خدمــات جهانــی ســال 2021 بــا مــدت مشــابه در ســال  محقــق شــده اســت و بــا مقایســه حجــم تجــارت 

2019 )پیــش از همه  گیــری( همچنــان شــاهد عــدم تحقــق آمــار قبلــی هســتیم؛ در واقــع رشــد فعلــی در قیــاس بــا افــت 

ــیب  ها در  ــان آس ــال 2019، همچن ــرار دادن س ک ق ــا ــورت م ــود و در ص ــنجیده می  ش ــال 2020 س ــی س گهان ــدید و نا ش

رونــد تجــارت قابــل تامــل هســتند. البتــه رونــد شــتابان رشــد تجــارت جهانــی طبــق داده  هــای اواخــر ســه ماهــه دوم 

کاســته شــده اســت. چنیــن الگویــی را  کنــدی مواجــه شــده اســت و از شــتاب اولیــه نیــز  و اوایــل ســه ماهــه ســوم، بــا 

کاالیــی ایــران طــی شــش مــاه نخســت ســال  گــر چــه تجــارت  می  تــوان در تجــارت ایــران نیــز مشــاهده نمــود؛ در واقــع ا
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گذشــته متاثــر از  جــاری بــا رشــد قابــل توجهــی مواجــه شــده اســت، امــا ایــن رشــد در قیــاس بــا افــت تجــاری دو ســال 

همه  گیــری و تشــدید تحریم  هــا در قالــب یــک رشــد قابــل تامــل و چشــم  گیر ارزیابــی می  شــود. چنان  چــه ســال مبــدا را 

کــه اثــرات همه  گیــری و تحریــم بــر تجــارت ایــران نمایــان نشــده بــود، رشــد  بــرای مقایســه، ســال 1397 در نظــر بگیریــم 

فعلــی همچنــان از آمــار تجــارت در آن ســال عقب  تــر قــرار می  گرفــت. بــر ایــن مبنــا، تجــارت در شــش مــاه نخســت ســال 

گرفتــن ســال 1397، آســیب  های تجــاری  1400 در قیــاس بــا دو ســال پیــش رشــد داشــته اســت و در صــورت مبنــا قــرار 

موجــود همچنــان نیــاز بــه ترمیــم و تامــل بیشــتری خواهــد داشــت. 
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