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 چکیده
 تبعات و آثار به اختصاص الملل بین تجارت حوزه در غالب تحوالت از متاثر عمدتا یرخا هاي ماه تجاري تحوالت

  :باشدمی شرح به تجاري تحوالت مهمترین و آخرین از برخی. است شتهدا کرونا ویروس شیوع

 در جهانافت تجارت کاالیی و خدمات   

 ؛ 2020 انی) تا پاwto(تجارت یجهان سازمان برآورد طبق يکاال تجارت يدرصد 32 تا 13 کاهش •
 ؛یجهان ارزش رهیزنج تردهیچیپ يهابخش در تجارت ریچشمگ کاهش ینیبشیپ •
 ؛خدماتتجارت  يدرصد 47 کاهش ینیب شیپ •
  ؛یشمال يکایآمر و هیانوسیاق ا،یآس اروپا، ییبه خدمات حمل و نقل هوا دیشد لطمه •
  ل؛قب سال مشابه مدت به نسبت 2020 سال هیفور در ییایحمل و نقل در يدرصد 6/8 کاهش •
 .درصد در صورت تداوم شیوع ویروس کرونا 70و تشدید آن تا  خدمات گردشگريدرصدي  45بینی کاهش پیش •

 اياسطههاي ارزش جهانی بدلیل طوالنی شدن فرایند تجارت محصوالت واختالل در زنجیره 

 هاي اصلی زنجیره ارزش جهانی(شامل آمریکا، آلمان و چین)؛لطمه به شبکه تولید جهانی بدلیل آسیب هسته •
 اي چینی و افت تولید صنعتی کشورهاي پیشرو؛ کاهش صادرات محصوالت واسطه •
 .هاي چینی و هنديشوك به زنجیره ارزش جهانی صنعت داروسازي در اثر محدویت فعالیت شرکت •

 بین المللی و بین کشوريتجاري ین تصمیمات در چارچوب توافقات آخر 

و توسعه  صادرات و مسافرتهاي غیرضروري براي رفع محدودیت اتحادیه اروپا با کره جنوبی و ژاپننامه تجاري توافق •
 ؛تجارت و تولید افزایش براي هاي دوجانبههمکاري

 ؛کرونا نامه همکاري چین و کشورهاي آفریقایی در پساتفاهم •
 ل اعضاي اتحادیه اقتصادي اوراسیا.رفع ممنوعیت صادرات محصوالت بهداشتی روسیه در قبا •

 خدماتتجارت  لیدرجهت  تسه هاکشور اقدامات 

  دور؛ راه از ارتباطات يبرا نترنتیا يهاشبکه یاضاف يهاتیظرف جادیا •
  همراه؛ تلفن يهاداده و یمحل يهانترنتیا به مردم یدسترس لیتسه •
 ن؛یآنال یدرمان خدمات و آموزش ارائه •
  .)یخدمات يهابخش تیفعال ادامه يبرا ازین مورد هیسرما و ینگینقد طیشرا مانند( هابانک بر ترساده نیقوان اعمال •



 

 

 حسب تجربه کشورها  تجاري کارآمد اقداماتبراي  هاي سازمان همکاري اقتصادي و توسعهتوصیه 

در  هند و کره جنوبی سازي فرآیندهاي آن؛تسریع مراحل واردات با حداقل در کامرون(مانند ها بهینه سازي فرآیند •
 ؛)اندازي مسیر سبزراهدر  ایتالیا و برزیلقبل از ورود برخی محصوالت اساسی؛ حذف پردازش 

چین و  هاي کاال و پذیرش موقت؛سازي اظهارنامهساده در بریتانیا، آلمان و فرانسه( مانند هاي غیرسختگیرانهروش •
 ؛)به حداقل رساندن الزامات قانونیدر  کلمبیا

 یکره جنوب هاي اعتباري؛پذیري در پرداخت بهره و تضمین وامانعطاف انگلیس درآلمان، فرانسه و (مانند  کاهش هزینه •
 ؛ )کاهش تعرفه در

ریع، کارآمد و متمرکز پردازش س در هند و بلغارستانمانند ( استفاده حداکثري و کامل از فناوري اطالعات و ارتباطات •
 .ها)محموله

  تحریمبا همراهی تبعات شیوع ویروس کرونا با  محدویت هاي ناشی از انقباض تجارت ایران  

 ؛2020تا پایان سال  رانیا دالري تجارتمیلیارد  16کاهش مبنی بر  المللی پولپیش بینی صندوق بین •
 ؛طبق گزارش گمرك کشور 1399درصد تجارت ایران در بهار  36کاهش  •
طی سه  در بین مقاصد صادراتی ایران مدرصدي تجارت ایران و ترکیه و کاهش رتبه ترکیه از سوم به پنج 70 افت •

  ؛کروناشیوع ویروس ها عمدتا ناشی از محدودیت اثر درماهه اول سال جاري 
در رتبه پنج میلیون دالر 386با وارداتی در حدود  بجاي آلمان میلیون دالر  421با وارداتی بالغ بر  جایگزینی روسیه •

 .)1399طی سه ماهه اول سال جاري( مبادي وارداتی کشور

 کشور همسایه 15به  بهداشتی مرتبط با کرونا -صادرات محصوالت داروییضرورت ارتقاي  
 دالر میلیون 445بالغ بر  این محصوالت درتا قبل از شیوع بیماري کرونا  همسایه کشورهاي به ایران صادراتی توان •

 محققاز آن ) قلم 50 شامل و درصد 85( دالر میلیون 380 حدودبود که در عمل برآورد شده  )کاال قلم 76 شامل(
 بالاستفادهاز ظرفیت هاي صادراتی ) جدید کاالي قلم 27 و فعلی کاالهاي در( دالر میلیون 57گردید؛ طبق این برآورد، 

 دارویی، هايفراورده و دارو به مربوط درصد 31 آزمایشگاهی، و بهداشتی لوازم به مربوط درصد 52 تفکیک به که مانده
 تولید برابري 10 تا 5 بین افزایش به توجه با. است پزشکی تجهیزات درصد 5 و شخصی محافظت تجهیزات درصد 12

 حصوالتم ی بالاستفاده صادرات پتانسیل واقعی رقم شودمی بینیپیش تجاري، شرکاي واردات تقاضاي همچنین و داخلی
 . باشد برآوردي رقم برابر چند کرونا با مرتبط

از  یمال يهاتیحما و ینظارت نیقوان کاهشبر اساس تجارب جهانی، در شرایط شیوع ویروس کرونا،  

 ه است.بخش بود نیا نیشده بر فعال لیتحم يهانهیهزمهمترین اقدامات در جهت تسهیل فرایند تجارت  و کاهش 
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برنامه توسعه تجارت سال جاري کشور مبنی بر دنبال تبادل امتیازات تجاري با کشورهاي همسایه (بضرورت  

هاي ناشی از ه در خصوص رفع محدودیتیژکشور همسایه، چین و هند و سوریه و لبنان) بو 15ارتقاي تجارت با 

نامه دوجانبه جاري (از جمله با کشورهاي پاکستان و ترکیه، روسیه، قزاقستان و شیوع کرونا در قالب موافقت

 افغانستان) و در دست اقدام(با هند). 
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 مقدمه 
شش شماره گزارش پایش تحوالت تجاري که عمدتا با توجه به تحوالت غالب در حوزه تجارت ارایه بدنبال 

 هفتم نیز با تمرکز به برخی، شماره داشته استبه آثار شیوع ویروس کرونا اختصاص هاي اخیر الملل طی ماهبین

افت تجارت کاال موضوعات مهم در عرصه تجارت جهان و ایران تهیه شده است. در این شماره به مسائلی مانند 

اي و اختالل در زنجیره هاي ارزش جهانی، و خدمات در جهان، طوالنی شدن فرایند تجارت محصوالت واسطه

هاي بین المللی ، تحوالت تجارت ایران و توصیه سازمانل در تجارترفع موانع و ایجاد تسهیدر اقدامات کشورها 

  براي اقدامات کارآمد تجاري با توجه به تجارت کشورها پرداخته شده است.

 در جهانافت  

  ؛2020تا پایان  )wto(تجارت یجهان سازمان درصدي تجارت کاالي طبق برآورد 32تا  13کاهش  •
 ماه در است؛ افتهی کاهش 2020سال نخست ماه سه در کایآمر تجارت 1شده منتشر يهاگزارش براساس

 با سهیمقا در اروپا هیاتحاد ماه، نیهم در ؛است داشته افت درصد 29 صادرات و درصد 21 واردات مارس
 بر نیهمچن. است شده مواجه کاال واردات و صادرات در يدرصد 13 کاهش با قبل، سال مشابه مدت

 21 واردات افت و يدرصد 20 صادرات افت ،2020 سال مه ماه در یجنوب کره موجود، گزارشات اساس
 صادرات در یتوجه قابل تاف 2020 سال لیآور در زین ژاپن ن،یا بر عالوه. است کرده تجربه را يدرصد

 .است داشته) درصد 21( واردات در و) درصد 26(

 :یجهان ارزش رهیزنج تردهیچیپ يهابخش در تجارت چشمگیر کاهشبینی پیش •

از که مانند خودروسازي و محصوالت الکترونیکی صنایعی بینی سازمان جهانی تجارت، طبق پیش
را تجربه  )درصد 32 تا(بیشتر  کاهش شوند،جهانی محسوب می زنجیره ارزش ترپیچیدههاي بخش

تجارت صنعت خودروسازي  2020در ماه آوریل سال  گزارش داد که آنکتادخصوص  نیا در خواهند کرد.
مقایسه با سایر  درصدي را در 39و صنعت محصوالت الکترونیکی کاهش  يدرصد 49 چشمگیر کاهش
درصدي و فلزات و سنگ  6پیچیدگی باالیی ندارند مانند صنعت منسوجات و پوشاك کاهش  که صنایع

  .   2نداجربه کردهنسبت به مدت مشابه سال قبل تدرصدي  7معدن کاهش 
  

                                                           
1 . https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf 
2 . https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcmisc2020d2_en.pdf 

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcmisc2020d2_en.pdf


 

 

 

 افت تجارت خدمات در جهان 

 خدمات تجارت يدرصد 47 کاهش ینیب شیپ •

بخش خدمات نیز با شیوع بیماري کرونا کاهش چشمگیري  ،تجارتبینی سازمان جهانی براساس پیش
بدلیل تاثیر  هاي خدمات حمل و نقل و خدمات گردشگريبخشپذیري آسیبو  درصد) داشته 47(

 شورهاک از بسیاري بخش خدمات براي اقتصادي اهمیت به توجه با بیشتر بوده است؛ بیمارياز مستقیم 
اي را در سطح جهان در گسترده اقتصادي پیامدهاي مناطق مختلف جهان، کاهش درآمد این بخش، و

 . 1پی خواهد داشت

 ی شمال يکایآمر و هیانوسیاق ا،یآس اروپا،هوایی  خدمات حمل و نقللطمه شدید به  •

 ییهوا يترددها کاهش و کرونا يماریب وعیش یپ در ،ییمایهواپ یالمللنیب سازمان ینیبشیپ براساس
 درآمد )ییهوا يهامحموله يبار حجم يدرصد 7/43 کاهش و مسافر تردد يدرصد 70 کاهش(

 40 کاهش 2019 سال به نسبت که بود خواهد دالر اردیلیم 420 تا 244 نیب 2020 سال در ییمایهواپ
 و هیانوسیاق و ایآس سپس و اروپا به مربوط درآمد کاهش زانیم نیشتریب و 2داشت خواهد يدرصد

  .3است یشمال يکایآمر

  قبل سال مشابه مدت به نسبت 2020 سال هیفور دردرصدي حمل و نقل دریایی  6/8کاهش  •

ه مواج مشکالت زیاديبا حمل و نقل دریایی نیز  اي کشورهابا شروع بیماري کرونا و اقدامات قرنطینه
 فوریه 10 تا ژانویه 20 از هاي باريکشتی نقل و حمل میزان ،براساس گزارش بنادر چین. ه استشد

با  جهانی تجارت حجم درصد کاهش و 40 تا 20 سال قبل بین مشابه مدت به نسبت 2020 سال
 درصد کاهش 6/8حدود مشابه سال قبل در  مدت به نسبت 2020 سال فوریه در هاي باري نیزکشتی
 . 4است یافته

 اندازي مسیر سبز در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا به منظور بهبود خدمات زمینی و ریلیراه •

 ینیزم يمرزها در مسافر تردد يهاتیمحدود اتخاذ وکرونا  روسیو وعیش اثر بر زین یخدمات بخش نیا
 به توجه با یول بوده باز مرزها بار نقل و حمل خصوص در. است شده یمشکالت دچار کشورها يسو از

                                                           
1  . https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ddgaw_27may20_e.htm 
2 . https://www.icao.int/wacaf/Pages/default.aspx 
3.  https://go.updates.iata.org  
4 . https://intelligence.weforum.org/topics 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ddgaw_27may20_e.htm
https://www.icao.int/wacaf/Pages/default.aspx
https://intelligence.weforum.org/topics
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 کاهش يادیز زانیم به یکیلجست خدمات سرعت مرزها در هاآن يانهیقرنط طیشرا و رانندگان کنترل
 جهت در مرزها در يبار يهامحموله کنترل و صیترخ يبرا کشورها تا شد باعث موضوع نیا و 1کرد دایپ

 ياندازراه(مانند  را یماتیتصم ،بار حمل یطوالن يهاصف کاهش و یکیلجست خدمات سرعت شیافزا
 .2ندینما اتخاذ) اروپا هیاتحاد يکشورها در سبز ریمس

 

درصد در صورت تداوم  70و تشدید آن تا  خدمات گردشگريدرصدي  45بینی کاهش یشپ •

 شیوع ویروس کرونا

در پی شیوع ویروس  رد؛دا را خدمات و کاالها جهانی صادرات از درصدي 5/6سهم خش گردشگري ب
 درآمد چشمگیر کاهش به منجرپذیرش مسافر  و  سفردر خصوص کرونا و اقدامات محدودکننده کشورها 

 گردشگري درصد 45حدود  2020. براساس گزارش سازمان جهانی گردشگري، در سال صنعت شداین 
 ود، کاهش گردشگريکنترل نش یابد که اگر تا ماه سپتامبر شیوع این بیماريکاهش می المللیبین
  3قابل انتظار خواهد بود. درصد نیز 70المللی تا بین

 ايبدلیل طوالنی شدن فرایند تجارت محصوالت واسطههاي ارزش جهانی زنجیرهاختالل در  

 شدید حمل و نقل هوایی و افزایشکاهش شیوع بیماري کرونا و اقدامات محدودکننده کشورها از یک سو و 
 هب متکی که صنایعیهاي ارزش جهانی و آسیب به زنجیره به منجراز سویی دیگر  هوایی نقل و حمل هايهزینه

اي با کنترل و شرایط قرنطینه در حال حاضر شده است. هستند، خارجی منابع با ايواسطه کاالهاي موقت تحویل
 نیقوان هشکا رینظ یاقدامات با هادولت لذا .است شده برابر دو تقریباًکاالها به تولیدکنندگان تحویل  زمانکشورها، 

 .دهند کاهشرا  يماریب نیا انباریزدر تالش هستند تا اثرات  ،یمال يهاتیحما ای و ینظارت

هاي اصلی زنجیره ارزش جهانی(شامل آمریکا، لطمه به شبکه تولید جهانی بدلیل آسیب هسته •

 آلمان و چین)

، ارزش جهانی هايهاي اصلی زنجیرههستهبه عنوان  آلمانچین، آمریکا و در  کرونابیماري شیوع 
شود در صورت عدم بینی میپیشایجاد کرده است و هاي تولید جهانی براي شبکه پیامدهاي جدي

بر جاي بماند. اهمیت چین تا  هاي آتی نیزسالکنترل شیوع این بیماري، اثرات آن ممکن است براي 
هاي نامند. بررسیصنایع میاز  ياریبس يبراي ارزش جهانی هازنجیرهقلب حدي است که این کشور را 

                                                           
1 . https://ec.europa.eu/home-affairs  
2 . https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 
3 .http://www.oecd.org/about/Secretary-General/extraordinary-g20-tourism-ministerial-virtual-meeting-april-2020.htm  

https://ec.europa.eu/home-affairs
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
http://www.oecd.org/about/Secretary-General/extraordinary-g20-tourism-ministerial-virtual-meeting-april-2020.htm


 

 

در مقایسه  2020طی ژانویه و فوریه سال درصدي تولید صنعتی در چین  13,5آماري حاکی از کاهش 
 .1با مدت مشابه سال قبل است

  پیشروکشورهاي صنعتی  تولید و افت اي چینیکاهش صادرات محصوالت واسطه •

صادرات کاالهاي  دو درصدي کاهش شود؛جهان شناخته می ايهاب تولید کاالهاي واسطه به عنوان چین
 :2تحت تأثیر قرار دادرا تولید محصوالت صنعتی در سطح جهان ی، اي چینواسطه

محصوالت  و خودرو آالت،ماشین میلیارد دالري تولید صنایع 15,5اتحادیه اروپا: کاهش  •
 شیمیایی؛   

 دقیق؛ ابزار و خودرو آالت،ماشین میلیارد دالري صنایع 5,8آمریکا: کاهش  •

 خودرو؛  و آالتدالري صنایع ماشین میلیارد 5,2ژاپن: کاهش  •

 ارتباطی؛ تجهیزات و آالتي صنعت ماشیندالر میلیارد 3,8کاهش  کره جنوبی: •

 اداري؛ آالتماشین و ارتباطی دالري صنایع تجهیزات میلیارد 2,6تایوان: کاهش  •

  ارتباطی. دالري صنایع تجهیزات میلیارد 2,3کاهش  ویتنام: •

هاي چینی و در اثر محدویت فعالیت شرکت زنجیره ارزش جهانی صنعت داروسازيشوك به  •

  هندي

دارویی  هايفرآوردهکننده دیتول نیبزرگتر( در صنعت دارو نیچ هاي تولیديمحدود شدن فعالیت
 (پیشگام در کشور هندتولید دارو در  .این صنعت وارد کردزنجیره ارزش جهانی شوك بزرگی به ، )3فعال

از چین) به دنبال موردنیاز درصد از مواد اولیه  70تولید داروهاي ژنریک در سطح جهان و واردکننده 
 از یصادرات يهاتیمحدود در پی شیوع ویروس کرونا و ایجاد ي چینیهاي تولید داروتعطیلی کارخانه

مارس  15(ممنوعیت صادرات مواد اولیه داروي پاراستامول از سوي چین در تاریخ  کشور این دو يسو
کاهش  )20204مارس  25از سوي هند در تاریخ  نیکلروک یدروکسیهو ممنوعیت موقت صادرات  0202

  صنعت دارو وارد شد. یارزش جهان رهیزنج و آسیب جدي به
  

                                                           
1 . https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-pandemic-disrupts-global-value-chains/ 
2 .UNCTAD, Global Trade Impact of the Coronavirus (Covid-19) Epidemic, 2020 
3 .Active Pharmaceutical Ingredients (API) 

 داروي مذکور در کنار کرونا پس از شیوع بیماري که در سطح جهان است (استامینیوفن) پاراستامول دارويکننده دیتول ترینمهم هند کشور.  ٤
 .گیردقرار میمورد استفاده پس (داروي درمان ماالریا) براي افرادي داراي عالئم خفیف این بیماري نیکلروک یدروکسیه

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-pandemic-disrupts-global-value-chains/
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 المللی و بین کشوري تصمیمات در چارچوب توافقات بینآخرین  

 :اتحادیه اروپا با کره جنوبی و ژاپننامه تجاري توافق •

 یجنوب کره انیهمتا با نیهمچن و 20201مه 26 در ژاپن انیهمتا با اروپا هیاتحاد رهبران راستا نیا در 
 با مقابله يبرا صادرات و مسافرت يرضروریغ يهاتیمحدود که دندیرس توافق به 20202 ژوئن 30 در

 يهمکار گریکدی با ییگراچندجانبه قالب در تجارت و دیتول شیافزا يبرا و کنند لغو را کرونا يماریب
  .3کنند

 : نامه همکاري چین و کشورهاي آفریقایی در پسا کروناتفاهم •

دار یشبرد روند توسعه پایر مبارزه با کرونا و پیدو جانبه در مس يهايتوجه به همکار با راستا نیا در
 در که کردند امضا را يهمکار نامهتفاهم) يمجازاجالس ( در 2020 ژوئن 17 در قایآفر و نیچقا، یآفر
ده را یبه موعد بازپرداخت رس 2020ان یقا را که تا پایآفر يبدون بهره کشورها يهاوام یبده نیچ آن

ارتباطات و ساختار ت یتقو جهت در و کرده تیحماقا یدر قاره آفر ياز ساخت منطقه آزاد تجار و کردلغو 
  .4کندیتالش م يه بخش سالمت و کشاورزین مواد اولیع و تامیصنا ارزش يهارهیزنج

 :روسیه در قبال اعضاي اتحادیه اقتصادي اوراسیا محصوالت بهداشتیصادرات رفع ممنوعیت  •

 محافظ يهالباس وماسک  انواع، یصادرات محصوالت پزشک تیممنوع 2020 لیآور 23 از هیروس
 .5لغو کرد ایاوراس يه اقتصادیعضو اتحاد يکشورها يبرا یشخص

 خدمات تجارت لیتسه درجهت  هاکشور اقدامات 

 ورهاکش داشته یخدمات يهابخش بر گسترده يریتأث ،یاجتماع يگذارفاصله به مربوط يهااستیس که یحال در
 اقدامات نیا از یبرخ که نمودند اخذ را یمختلف کنندهلیتسه اقدامات یخدمات يهابخش تیفعال ادامه هدف با زین

 : از عبارتند
 دور؛ راه از ارتباطات يبرا نترنتیا يهاشبکه یاضاف يهاتیظرف جادیا  

 همراه؛ تلفن يهاداده و یمحل يهانترنتیا به مردم یدسترس لیتسه  

 ن؛یآنال یدرمان خدمات و آموزش ارائه 

                                                           
1 . https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news-covid-19/ 
2 . https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/ 
3 . https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news-covid-19/ 
4 . https://www.who.int/dg/ 17-june-2020 
5 . https://www.wilsoncenter.org/article/covid-19-news-and-analysis-russia-and-eurasia 

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news-covid-19/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/
https://www.wilsoncenter.org/article/covid-19-news-and-analysis-russia-and-eurasia


 

 

 یخدمات يهابخش تیفعال ادامه يبرا ازین مورد هیسرما و ینگینقد طیشرا مانند( هابانک بر ترساده نیقوان اعمال ( 

 کشورها تمهیدات تجاري و گمرکی آخرین  

 آرژانتین 

 غذایی مواد قیمت کنترل هاي ضد دامپینگ جهتاتخاذ سیاست •

 ها و کیفیت آن پزشکی جهت کنترل قیمت لوازم هاي ضد دامپینگاتخاذ سیاست •

بر صادرات  تمرکزو  پزشکی تجهیزات مورد در صادراتی (اخذ مجوز و کاهش سهمیه صادراتی) هايمحدودیت اتخاذ •

  پزشکی اولیه مواد

 مصر 

 تمدید ممنوعیت صادرات محصوالت استراتژیک مواد غذایی مانند حبوبات به مدت سه ماه؛ •

 هاي حمایتی به صادرکنندگان.افزایش پرداخت کمک هزینه •

 اتیوپی 
هاي حمل و نقل هوایی براي افزایش کاالهاي صادراتی اصلی مانند کمک به توسعه صادرات از طریق کمک در هزینه  •

  ؛هاي روغنیقهوه و دانه

 ؛)جیبوتی و بین اتیوپی تولیدي کاالهاي رایگان ریلی نقل و حمل مانند( واردات و صادرات فرآیند تسهیل •

 اساسی مرتبط با کرونا؛ کاالهاي تولید براي اولیه مواد واردات از مالیات حذف •

 .باغبانی (مانند گل) صادرات محصوالت براي توسط بانک مرکزي قیمت تعیین حداقل حذف  •

 کرواسی 

 سال ژوئیه اول از هستند کشورهاي اروپایی در دائم اقامت داراي که افرادي و اروپا اتحادیه اتباع ورود آزاد کلیه •

 گردشگري و صنایع وابستهبه منظور توسعه بخش  2020

 اندونزي 

 کاهش هدف با صادرات واردات و محرك تجارت به تولیدکنندگان محصوالت غذایی و رفع محدودیت هايارائه بسته •

 ویروس کرونا از ناشی تأمین زنجیره جهانی اختالالت

 حسب تجربه کشورها  تجاري کارآمد اقداماتبراي  هاي سازمان همکاري اقتصادي و توسعهتوصیه 

دهد که کشورهاي مختلف اقدامات تجاري متفاوتی را در چهار بخش جهت مقابله با هاي آنکتاد نشان میگزارش
 :1اند که عبارتند ازشرایط به وجود آمده ناشی از بیماري کرونا اتخاذ کرده

 هابهینه سازي فرآیند 

 ي آن؛سازي فرآیندهاکامرون: تسریع مراحل واردات با حداقل •

 هند و کره جنوبی: حذف پردازش قبل از ورود برخی محصوالت اساسی؛  •

                                                           
1. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlinf2020d2_en.pdf  

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlinf2020d2_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlinf2020d2_en.pdf
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 اندازي مسیر سبز؛ایتالیا و برزیل: راه •

 بندي ورود کاالها؛ ژاپن و مالدیو: اولویت •

 اتیوپی و جیبوتی: حمل و نقل ریلی رایگان جهت مبادله کاالهاي تولیدي این دو کشور. •

 هاي غیرسختگیرانهروش 

 هاي کاال و پذیرش موقت؛سازي اظهارنامهآلمان و فرانسه: سادهبریتانیا،  •

 چین و کلمبیا: به حداقل رساندن الزامات قانونی؛ •

 هاي گمرکی؛پذیري در بازرسیکره جنوبی و شیلی: انعطاف •

 روسیه و استرالیا: پذیرش کپی مدارك؛ •

 کاهش هزینه 

 هاي اعتباري؛  ه و تضمین وامپذیري در پرداخت بهرآلمان، فرانسه و بریتانیا: انعطاف •

 کره جنوبی: کاهش تعرفه؛  •

 هاي تجاري.کشورهاي آ. سه. آن: تقویت همکاري •

   استفاده حداکثري و کامل از فناوري اطالعات و ارتباطات 

 هند و بلغارستان: پردازش سریع، کارآمد و متمرکز محموله ها.  •

 تحوالت تجاري ایران  

 2020تا پایان سال  رانیا تجارتمیلیارد دالري  16کاهش المللی پول صندوق بین پیش بینی •

بینی کرده که در پی شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها، تجارت ایران همانند المللی پول پیشصندوق بین
دالر میلیارد  16میلیارد دالر ( 70به حدود  2020که در پایان سال طوريکند، بهسایر کشورها کاهش پیدا می

 .1رسد) می2019کاهش نسبت به سال 

 مرك کشور:گطبق گزارش  1399درصد تجارت ایران در بهار  36کاهش  •

میلیارد دالر بوده که نسبت  14بالغ بر 1399ماهه اول سال  ارزش تجارت ایران در سهبر اساس آمار گمرك ایران 
میلیارد  6,4ران طی دوره مورد بررسی ارزش صادرات ای .درصد کاهش داشته است 36 مدت مشابه سال قبل به

میلیارد 7,6و ارزش واردات ایران  کاهشدرصد  44میلیارد دالر) 11,3دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (
 .2درصد کاهش یافته است 27دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 کرونا بر تجارت ایران و ترکیهگسترده شیوع ویروس تبعات  •

                                                           
1 . https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19 
 

 . گمرك جمهوري اسالمی ایران 2

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19


 

 

درصد صادرات غیرنفتی  89کاهش درصد کاهش یافت ( 70تجارت ایران با ترکیه طی سه ماهه اول سال به میزان 
میلیارد  3/2رتبه ترکیه در بین مقاصد صادراتی کشور از سوم (این شرایط سبب شد که  ؛)درصدي واردات 36و 

 تنزل یابد. صد)در 9/3میلیون دالر با سهم  250( مدرصد) به پنج 7/19دالر و با سهم 

 

 جایگزینی روسیه بجاي آلمان در رتبه پنج مبادي وارداتی کشور •

درصدي واردات از آلمان (در حدود  25میلیون دالر) و کاهش  421درصدي واردات از روسیه (بالغ بر  43رشد  
 سه ماهه اولمیلیون دالر) سبب جایگزینی روسیه بجاي آلمان در رتبه پنجم مبادي عمده وارداتی کشور طی  386

  سال شد.

 بهداشتی مرتبط با کرونا -ظرفیت صادراتی ایران در محصوالت دارویی 

همسایه در  کشورهاي به ایران صادراتی ، توان1بر اساس گزارش تهیه شده در موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی
 85( دالر میلیون 380 حدود که) کاال قلم 76 شامل( دالر میلیون 445 مرتبط با کرونا معادل محصوالت دارویی و بهداشتی

 ناکرو ویروس شیوع از قبل صادرات و تولید میزان با متناسب حساب این با بود؛ یافته تحقق آن) قلم 50 شامل و درصد
 بالاستفاده) جدید کاالي قلم 27 و فعلی کاالهاي در( دالر میلیون 57 تجاري، شرکاي تقاضاي همچنین و) 2018 سال(

 12 دارویی، هايفراورده و دارو به مربوط درصد 31 آزمایشگاهی، و بهداشتی لوازم به مربوط درصد 52 تفکیک به که مانده
 10 تا 5 بین افزایش به توجه با شودمی بینی پیش. است پزشکی تجهیزات درصد 5 و شخصی محافظت تجهیزات درصد
 چند وناکر با مرتبط محصوالت صادرات پتانسیل واقعی رقم تجاري، شرکاي واردات تقاضاي همچنین و داخلی تولید برابري

 .  باشد برآوردي رقم برابر

 بنديجمع 

 بینیپیشبر اساس است. بوده  اثرگذارهمه کشورها تقریباً بر تجارت  ، بلکهبر سالمت مردم جهانکرونا نه تنها  ویروس .1
 دچار درصد 47 در حدودو تجارت خدمات درصد  32تا  13بین کاال تجارت  2020سازمان جهانی تجارت در سال 

هاي ارزش جهانی مانند صنعت خودروسازي و این کاهش در محصوالت پیچیده زنجیره شد؛ همچنینخواهد کاهش 
 .خواهد بود نیز  محصوالت الکترونیکی بیشتر

ي کاهش تجارت صنعت خودروساز 2020شواهد آماري در بخش تجارت کاالیی نشان داد که در ماه آوریل سال   .2
درصدي را در مقایسه با سایر صنایع که پیچیدگی  39درصدي و صنعت محصوالت الکترونیکی کاهش  49چشمگیر 

                                                           
هاي دارویی و تجهیزات پزشکی مرتبط با کرونا به کشورهاي همسایه، مؤسسه مطالعات و هاي توسعه صادرات فرآوردهتجزیه و تحلیل پتانسیل. ۱

 1399هاي بازرگانی، تیر پژوهش
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درصدي نسبت  7کاهش  با درصدي و فلزات و سنگ معدن 6کاهش با مانند صنعت منسوجات و پوشاك (باالیی ندارند 
 اند. تجربه کرده )به مدت مشابه سال قبل

ري اند کاهش بیشتصورت مستقیم از بیماري تأثیر گرفتهدمات حمل و نقل و گردشگري که بهدر بخش خدمات نیز خ .3
درصدي را بیشتر در  40که خدمات حمل و نقل هوایی کاهش طورياند. بههاي خدماتی داشتهنسبت به سایر بخش

درصدي را در فوریه سال  6/8ی، خدمات حمل و نقل دریایی کاهش شمال يکایآمر و هیانوسیاق ا،یآس اروپا،مناطق 
اند و آسیبی که به خدمات حمل و نقل زمینی وارد شد سبب گردید تا سال قبل داشته هنسبت به مدت مشاب 2020

 بخش خدماتبراي اندازي نمایند. کشورهاي عضو اتحادیه اروپا به منظور بهبود خدمات زمینی و ریلی مسیر سبز را راه
و در صورت تشدید این بیماري و عدم کنترل آن   شودمیدرصدي  45 دچار کاهشبینی شده که گردشگري نیز پیش
 رسد.میدرصد نیز  70آسیب این بخش به 

اي ههاي اصلی زنجیرههاي ارزش جهانی در چین، آمریکا و آلمان به عنوان هستهبا آسیب به زنجیره این بیماريشیوع   .4
درصدي  13,5هاي آماري حاکی از کاهش نی نیز ایجاد کرد. بررسیهاي تولید جهاتولیدي، پیامدهاي جدي براي شبکه

 اي چین به کشورهايدرصدي صادرات محصوالت واسطه دوتولید صنعتی در چین شده و این کاهش تولید سبب کاهش 
 ها شده است. پیشرو و افت تولید محصوالت صنعتی آن

محصوالت  و خودرو آالت،ماشین رد دالري تولید صنایعمیلیا 15,5شواهد آماري نشان داد که اتحادیه اروپا کاهش  .5
دالري  میلیارد 5,2دقیق و ژاپن کاهش  ابزار و خودرو آالت،ماشین میلیارد دالري صنایع 5,8شیمیایی، آمریکا کاهش 

هاي داروسازي چینی و هندي و دلیل کاهش فعالیت کارخانهاند. همچنین بهخودرو داشته و آالتصنایع ماشین
 صنعت دارو دچار شوك بزرگی شدند. یارزش جهان رهیزنجهاي صادراتی این دو کشور ودیتمحد

هاي نامهتفاهم را از طریق انعقادتجارت  کنندهاقدامات تسهیلکشورها شیوع این بیماري و کاهش تجارت سبب شد تا  .6
نامه همکاري تفاهم، با کره جنوبی و ژاپن اتحادیه اروپانامه تجاري توان به توافقمیآنها از جمله  تجاري دنبال کنند.

رفع ممنوعیت صادرات محصوالت بهداشتی روسیه در قبال اعضاي اتحادیه و  چین و کشورهاي آفریقایی در پسا کرونا
 اشاره کرد. اقتصادي اوراسیا

تجارت براساس آمار گمرك مانند سایر کشورهاي جهان متاثر از شیوع کرونا بوده است؛ بطوري که  ایران نیزتجارت  .7
درصدي داشته و  36تجارت ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش  1399در سه ماهه نخست اول سال  کشور 

تجارت  2020بینی کرده که تا پایان سال المللی پول براي ایران پیشاین در شرایطی است که پیش از این صندوق بین
و بسته شدن مرزهاي هاي اخیر تحوالت ماهمیلیارد دالر کاهش خواهد یافت.  16در حدود  2019ایران نسبت به سال 

میلیارد  3/2مانند ترکیه سبب شد تا رتبه این کشور در بین مقاصد صادراتی ایران از سوم (کشورهاي همسایه  از برخی
روسیه بجاي آلمان همچنین  درصد) تنزل یابد. 9/3میلیون دالر با سهم  250درصد) به رتبه پنج ( 7/19دالر و با سهم 

 در رتبه پنج مبادي وارداتی کشور باشد.

 وانتبر اساس مطالعه انجام شده مرتبط با کرونا دیده شد که  بهویروس کرونا و افزایش تقاضاي جهانی  در پی شیوع .8
 است  )کاال قلم 76 شامل( دالر میلیون 445 همسایه معادل کشورهاي به ایرانبهداشتی  -محصوالت دارویی صادراتی

 شیوع از قبل صادرات و تولید توجه به با بود؛ یافته تحقق آن) قلم 50 شامل و درصد 85( دالر میلیون 380 حدود که



 

 

 کاالي قلم 27 و فعلی کاالهاي در( دالر میلیون 57 تجاري، شرکاي تقاضاي همچنین و) 2018 سال( کرونا ویروس
 به مربوط درصد 31 آزمایشگاهی، و بهداشتی لوازم به مربوط درصد 52 تفکیک به که است مانده بالاستفاده) جدید

 به توجه با که است پزشکی تجهیزات درصد 5 و شخصی محافظت تجهیزات درصد 12 دارویی، هايفراورده و دارو
 صادرات پتانسیل واقعی رقم تجاري، شرکاي واردات تقاضاي همچنین و داخلی تولید برابري 10 تا 5 بین افزایش

 .  باشد برآوردي رقم برابر چند کرونا با مرتبط محصوالت

 هاهیو توص شنهاداتیپ 

 نیوانق کاهش رینظ یاقدامات با تا شودیم هیتوص کشور تجارت بخش بر کرونا يماریب وعیش انباریز آثار کاهش يبرا .1
 نیدبشود تا  لیتجارت تسه يرو شیاالمکان موانع پ یحت یمال يهاتیحما ای وتجارت  ندیفرا عیجهت تسر در ینظارت

 .شود تهسکا حوزه نیا نیشده بر فعال لیتحم يهانهیاز هز یبخش بیترت
تالش براي تبادل امتیازات تجاري با کشورهاي همسایه (که طبق برنامه توسعه تجارت سال جاري کشور مبنی بر  .2

کشور همسایه، چین و هند و سوریه و لبنان) بوِزه در خصوص رفع محدودیت هاي ناشی از شیوع  15ارتقاي تجارت با 
اي پاکستان و ترکیه، روسیه، قزاقستان و افغانستان) و در نامه دوجانبه جاري (از جمله با کشورهکرونا در قالب موافقت
 دست اقدام(با هند). 

 

 

 

  



  ) کرونا ویروس شیوع با مقابله در کشورها تجارب( تجاري تحوالت پایش
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