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  2019تجارت جهانی در سال  
 

به دو دلیل عمده  2019در سال شیوع بیماري کرونا قبل از جهانی تجارت )، WTOبر اساس گزارش سازمان جهانی تجارت (

با کاهش حجم  2019کاهش داشته است. مبادالت جهانی کاالیی در سال  يو کند شدن رشد اقتصاد يتجار يهاتنش یعنی

جهان در  ییصادرات کاال يارزش دالردرصد در سال قبل از آن مواجه بود. در همین حال،  2,9درصدي بعد از افزایش  0,1

و  2017جهان در سال ، این در حالی است که تجارت کاالیی دیدالر رس اردیلیهزار م 18,9درصد کاهش به  3با  2019سال 

تلف متفاوت بوده خمقدار تغییر حجم تجارت در مناطق م ،در این میان .درصد رشد داشته است 9,8و  10,6به ترتیب  2018

 فریقا، کشورهاي مستقل مشترك المنافع)آبیشترین کاهش حجم صادرات به سایر مناطق (خاور میانه،  ،است. به عنوان مثال

درصد قرار دارد. نکته قابل توجه افزایش  2,2از آن منطقه آمریکاي جنوبی و مرکزي با کاهش اختصاص داشته است. پس 

این مناطق با افزایش  2019دهد. در سال حجم واردات سایر مناطق است که بازارهاي هدف صادراتی کشورمان را تشکیل می

 ا افزایش اندکی را تجربه کردند.درصد واردات مواجه بودند که بقیه مناطق جهان با کاهش داشتند و ی 1,5

 

 
 (درصد) 2019: حجم صادرات و واردات کاالیی جهان در مناطق مختلف در سال 1نمودار 

 
به  شیدرصد افزا 2صادرات با  يکه ارزش دالر ي، به طورداشت شیافزا 2019خدمات در سال  یمقابل، تجارت جهان در

 کندتر بود.درصد)  9( 2018سرعت انبساط نسبت به سال البته . دیدالر رس اردیلیهزار م 6,03
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 شم داز تجارت جهانی در چ  سایه کروناان
برخی ها از بحران نیادهد که نشان می 2008-09 یجهان یبا بحران مال) 19ویروس کرونا (کووید  ياقتصاد شوكمقایسه 

موقت از درآمد  یبانیمقابله با رکود و ارائه پشت يها برادولتکه ، 2008-09 سالبحران  همانندمشابه هستند.  یجهات خاص
 هگرایانحمایت و هوشمندانهسیاستهاي دخالت مجددا این  ،هاي مالی و پولی روي آوردندبه سمت سیاستمشاغل و خانوارها 

 يماریب نیا وعیکند کردن ش يبراجلوگیري از تجمع افراد در حرکت و  تی. اما محدودرا براي مقابله با کرونا در پیش گرفتند
 انیه در جرک رندیگیقرار م ریتحت تأث یمیکار، حمل و نقل و مسافرت امروزه به طور مستق يرویاست که عرضه ن یبدان معن
ها، تجارت خرده ها، رستوراناند، از جمله هتلشده لیتعط یاقتصاد مل يها. تمام بخشاین مشکل وجود نداشت یمالبحران 

 . نیز دارند GDP ی درسهم قابل توجهکه  يضرور، گردشگرریغ یفروش
 .دارد )شدهرآورد (بها به داده شتریو اعتماد ب يماریب شرفتیدر مورد پفروض قوي به  ازین ،ی کردننیبشی، پیطیشراچنین در 

تیم تحقیقاتی سازمان جهانی تجارت دو سناریو زیر را براي برآورد اثرات بیماري کرونا بر تجارت جهانی در  ،بر این اساس
خواهد آغاز  2020دوم سال  مهیکه از ن يتجارت و پس از آن بهبود دی، با افت شدنانهیبنسبتاً خوش يوی) سنار1( نظر گرفتند:

 .یطوالنپس از مدت  يندتر و بهبودت هیبا افت اول انه،نیبدب يوی) سنار2، و ( شد
به اندازه  ي، بهبودنانهیبخوش يویحت سناردرج شده است. ت 2نمودار و  1جدول نتایج این برآوردها در قالب دو سناریو در 

نشان داده  2نمودار زرد رنگ در  روندکند، که با  کیخود نزد يریاز همه گ شیخواهد بود که تجارت را به روند پ يقو یکاف
الزم به  ت،یکند. با توجه به سطح عدم قطعیم ینیبشیرا پ یبهبود جزئ کیفقط  نانهیبدب يویکه سنار یشده است، در حال

م تجارت در حج دیتوان شاهد کاهش شدیکند. به عنوان مثال، مینم نییرا تع يبعد يلزوماً بهبود هیاول ریاست که مس دیتأک
 2022 ای 2021تجارت را تا سال اولیه، ه بازگشت دوباره به همان انداز کیبود، اما  نانهیبدب يویدر امتداد سنار 2020در سال 

 کرد.خواهد  نانهیبخوش يویبه سنار کینزد
ن در هما چینخط يخط خاکستر انگریخود بازنگشت، که نما ی، تجارت هرگز به روند قبل2008-09 سال یپس از بحران مال

است.  عی، بازگشت سردر نظر بگیرند یموقت تکانه کیرا  ریگهمه يماریب نیکنندگان ااست. اگر مشاغل و مصرف 2نمودار 
از  یبه سطح قبل کیتواند به محض کاهش بحران نزدیکننده ممصرف دوامبا و  ايهیسرما يکاالها يهانهیحالت، هز نیدر ا

االً ها و مشاغل احتم، خانوادهابدیمجدد رواج  نانیعدم اطم ایشود و  یطوالن يماریب وعی، اگر شگریسر گرفته شود. از طرف د
 .هزینه خواهند کرد يشتریب اطیبا احت
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 )100=2015(شاخص  2000-2022: حجم تجارت کاالیی جهان طی 2نمودار 
 

مستقل مشترك المنافع)،  يو کشورها انهی، خاورمقای(شامل آفرسایر مناطق به جز  2020، تمام مناطق در سال ویدر هر دو سنار
 نیاز ا یناش ،در صادرات (برآوردي) زیناچ اًکاهش نسبت نیدر صادرات و واردات رنج خواهند برد. ا یاز کاهش دو رقم

آن با  يهستند که تقاضا یمتک بريبه شدت به صادرات محصوالت انرژ یر مناطق)(سا مناطق نیا ياست که کشورها تیواقع
 . شود، کمتر دست خوش تغییر میهامتینوسان ق

 ویر سنارتوانند دیمناطق م شتریو تجارت دوباره شروع به گسترش کند، ب ردیتحت کنترل قرار گفراگیري بیماري اگر 
 .درصد رشد داشته باشند 24 نانهیبدب يوسناری درو درصد  21 حدود  2021در سال  نانهیبخوش

 
 و سناریوها 2019و  2018کاال و رشد اقتصادي در سالهاي  حجم تجارت جهانی (درصد) : رشد1جدول 

 مناطق/جریان
 سناریو بدبینانه سناریو خوشبینانه تاریخی

2018 2019 2020 2021 2020 2021 

-0,1 2,9 تجارت کاالیی  12,9-  21,3 31,9-  24 

 صادرات

-17,1 1 3,8 آمریکاي شمالی  23 40,9-  19,3 

-2,2 0,1 آمریکاي جنوبی و مرکزي  12,9-  18,3 31,2-  14,3 

-12,2 0,1 0,2 اروپا  20,5 32,8-  22,7 

-13,5 0,9 3,7 آسیا  24,9 36,2-  36,1 
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-2,9 0,7 سایر مناطق  8-  8,6 8-  9,3 

 واردات

شمالی آمریکاي  5,2 0,4-  14,5-  27,3 33,8-  29,5 

-2,1 5,3 آمریکاي جنوبی و مرکزي  22,2-  23,2 43,8-  19,5 

-10,3 0,5 1,5 اروپا  19,9 18,9-  24,5 

-0,6 4,9 آسیا  11,8-  23,1 31,5-  25,1 

-10 1,5 0,3 سایر مناطق  13,6 22,6-  18 

 

-2,5 2,3 2,9 رشد اقتصادي  7,4 8,8-  5,9 

شمالیآمریکاي   2,8 2,2 3,3-  7,2 9-  5,1 

-4,3 0,1 0,6 آمریکاي جنوبی و مرکزي  6,5 11-  4,8 

-3,5 1,3 2,1 اروپا  6,6 10,8-  5,4 

-0,7 3,9 4,2 آسیا  8,7 7,1-  7,4 

-1,5 1,7 2,1 سایر مناطق  6 6,7-  5,2 
Source:   WTO Secretariat for trade and consensus estimates for historical GDP. Projections for GDP 
based on scenarios simulated with WTO Global Trade Model. 

 
ارزش و تجارت در خدمات است.  يهارهیکند، نقش زنجیم زیمتما 2008-09ی را از بحران مال یکه رکود فعل گریدو جنبه د

رده ک دایپ ياگسترده وعیکه امروزه ش يماریب نیا شد.یمحدود م نیچپیشتر به  19ناشی از کووید ارزش  رهیاختالل در زنج
، به 1هدیچیارزش پ رهیزنج يوندهایکه با پ ییهااست. احتماالً تجارت در بخش هماندیعامل برجسته باق کبه عنوان یاست، 

 2شوند، به شدت تندتر سقوط خواهد کرد. براساس بانک اطالعاتیو محصوالت خودرو، مشخص م کیدر الکترون ژهیو
OECDدرصد، 25 نیچ براي درصد، 10 متحده حدود االتیا يبرا کیدر صادرات الکترون ی، سهم ارزش افزوده خارج 

. درصد است 50 از  شیب تنامیو و ي، مالزکیمکز برايو درصد  40از  شیسنگاپور ب براي، درصد 30از  شتربی کره براي
ها بنگاهد وشمیامر باعث  نیشود و همیمز اجتماعات با مشکل مواجه به دلیل دوري ااحتماالً  دیتول یاصل يهاهنهادواردات 

                                                           
یک بار بین  از بیش محصول آن هاينهادهتولید است که  یینها محصول یک تولید از ايشبکه )،omplex Value ChainC( چیدهپارزش  یرهاز زنج منظور.  ۱

 و قطعات ،خودرو و صادرکننده  تولیدکنندهکند. آلمان به عنوان به عنوان مثال فرض کنیم آلمان خودرویی را تولید و به مکزیک صادر می شود.کشورها مبادله می
 را) میکروچیپ یا دنده جعبه(ها نهاده تواندمیحال آلمان . کندمی وارد را) کند می وصل اینترنت به را ماشین که هایی میکروچیپ یا دنده جعبه(نظیر  آن اجزاي

 دیگر، فطر از. کندمی صادرآمریکا  متحده ایاالتخودرو دیگري است و آن را به بازار  کنندهمونتاژ که کند صادر مکزیک در دیگري شرکت یا تابعه شرکت به
  .برگردد آلمان به) شده وارد مجدد صادرات عنوان به( نهایی مصرف براي تواندمی نیز مکزیک به آلمان صادرات در داخلی افزوده ارزشمحتواي 

2 . OECD Trade In Value added (TiVa) 
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 زیته ننک نیا يادآوریوجود،  نیافتد. با ایاتفاق م یشمال يکایو اکنون در اروپا و آمر تعطیل شوند نیبه طور موقت در چ
ختالالت ا ریها و سایها، سوناممانند طوفان یمحل يایبال جهیتواند در نتیم دهیچیپ نیتأم رهیاست که اختالل در زنج دیمف

به محاسبه  ازیچالش است و ن کی یمحل و یجهان يهاشرکت يبرا نیتأم رهیاختالل در زنج تیریرخ دهد. مد ياقتصاد
 دارد. یاز طرف هر شرکت ياقتصادکارایی در مقابل  سکیر

 یخرده فروشصنوف از  ياریمسافرت و بسته شدن بس ،حمل و نقل تیاعمال محدود قیتجارت خدمات ممکن است از طر
شامل بخش تجارت کاال  ینیبشیقرار دارد. پ 19کووید  ریتحت تأث ماًیباشد که مستق یاز تجارت جهان ی، بخشيو مهمان نواز

است (به عنوان مثال حمل و نقل). بر  رممکنیبدون آنها غ االتجارت ک شتری، اما بشود) نمی WTO(توسط خدمات تجارت 
شود.  ياندازدوباره راهباید  يشود و در مرحله بعد میکه امروزه ترس ستیاز خدمات موجود ن يموجود چیخالف کاالها، ه

، اندهوستیبهم پ نیبرود. خدمات همچن نیاز ب شهیهم يممکن است برا يریگ، کاهش در تجارت خدمات در طول همهجهیدر نت
خدمات  یرخحال، ب نیشود. با ایم یحیو تفر ی، ورزشیفرهنگ يهاتیفعال ریسا ستمیباعث اکوسکه  ییحمل و نقل هوا نظیر

 رایآنها رونق گرفته است ز ي، تقاضا برااز جمله آنهاستاطالعات  يمند شوند. خدمات فناورممکن است از بحران بهره
 .را دنبال کنند و افراد نیز راهی جز معاشرت از راه دور ندارندهاي خود با دور کاري فعالیتکنند یم یها سعشرکت

 يهااز شاخص یاما برخ ستیتجارت قابل مشاهده ن يهاداده شتریهنوز در ب یالمللنیدر تجارت ب 19کووید  وعیش ریتأث
 يهاداشته باشند. شاخص ییسرنخ ها یقبل يآن با بحران ها سهیمقا یو چگونگ يکند زانیممکن است در مورد م نگرپیش

  هستند. دینظر مف نی) از اPMI( 3رانیمد دیخر يهاحاصل از شاخص دیجد یسفارشات صادرات
باشد وضعیت نامناسب و اگر باالتر از  50شود، به گونه اي که اگر شاخص کمتر از مقایسه می 50با عدد  مقدار این شاخص

 دهد. باشد وضعیت مناسب را نشان می 50
نسبت ( 43,3به  دیتولی براي سفارشات صادراتدهد که شاخص نشان می ماه مارس يمورگان برا یجهان رانیمد دیخرشاخص 

 یکه حاککاهش ) 50 هینسبت به ارزش اول( 35,5به  دیصادرات خدمات جد زانیو م) سقوط کرده است 50 هیبه ارزش اول
 است.سیر نزولی از 

 
 
 
 

                                                           
3 . Purchasing Managers' Indices (PMIs) 
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 )50پایه= شاخص ( 2020تا مارس  2008: سفارشات صادراتی جدید از شاخص مدیران خرید از ژانویه 3نمودار 

 
 
  داز رشد افتصادي شم ان  چ

بینی نیز از رشد اقتصادي جهان و کشورهاي منطقه ارائه نموده است. بر اساس این همچنین پیش ،سازمان جهانی تجارت
درصد کاهش خواهد  8,8تولید جهانی اندازه  درصد و در سناریو بدبینانه 2,5بینانه رشد اقتصادي بینی، در سناریو خوشپیش

درصد به ترتیب در  11درصد و  4,3رآورد شده با افت یافت. باالترین افت مربوط به آمریکاي جنوبی و مرکزي است که ب
یز افت ن مستقل مشترك المنافع) يو کشورها انهی، خاورمقای(شامل آفرمواجه شود. سایر مناطق  بدبینانهو بینانه خوشسناریو 

 تجربه خواهد کرد. بینانه و بدبینانهسناریو خوشدرصدي را به ترتیب در  6,7و  1,5
 

 جمع بندي  
  درصد مواجه خواهد شد و چنانچه بیماري کرونا  12,9در سناریو خوشبینانه با کاهش  2020جهانی در سال تجارت

درصدي در حجم تجارت  31,9رود با کاهشی به اندازه گذارد انتظار می تري برجايتداوم یافته و آثار بلندمدت
 جهانی مواجه باشیم.

 سایر جاها برخوردار خواهد بود؛ نسبت حجم واردات در سایر مناطق از افت کمتري به  بینانهدر سناریو خوش
 22,6رود حجم واردات با کاهش بینی شده است. در سناریو بدبینانه نیز انتظار میدرصد پیش  10بطوریکه افت 

 درصد مواجه گردد. 

  درصد کاهش خواهد یافت. 8,8 درصد و در سناریو بدبینانه 2,5بینانه در سناریو خوشرشد اقتصادي 

 
 تاثیر بر اقتصاد ایران:



 
1399 اردیبهشت -1شماره  ياقتصادکالن پایش تحوالت    

  در هر دو سناریو از افت رشد (سایر مناطق) است که بازارهاي هدف صادراتی کشور این نکته بسیار حائز اهمیت
به تجارت ایران لطمه از سایر کشورها د بود و از این حیث کمتر نپایینی برخوردار خواهو حجم واردات اقتصادي 

 زد. خواهد

 تواند زنجیره تامین تولیدات داخلی را با مشکل مواجه سازد. از این حیث اتخاذ کاهش صادرات جهانی کاالها می
 تمهیداتی به منظور کاهش فشار بر تولیدکنندگان داخلی کاالها الزم و ضروري است.  

 ات کشور کمتر دست ، صادردرصدي) 10سایر مناطق (کاهش  در صورت تحقق سناریو اول براي کاهش واردات
اهش حجم ک(سناریو بدبینانه چنانچه شود و لذا فشار بر منابع ارزي کشور کمتر خواهد بود. لیکن خوش تغییر می

با چالش جدي  در سال جاري تواند اقتصاد کشور را در حوزه صادراتاین امر میتحقق یابد  )درصد 22,6واردات 
 و فشار مضاعفی بر منابع ارزي کشور وارد نماید. مواجه سازد

 گردد، به این اثر باید کاهش قیمت نفت و در هر دو سناریو بخشی از کاهش واردات به نفت و میعانات گازي بر می
هاي آن را تیز اضافه کرد. پیامد این تحوالت براي کشورهاي صادرکننده نفت، کاهش درآمدهاي ارزي از هفراورد

 ان خواهد بود.  جمله ایر

  در صورت کاهش منابع ارزي، فشار بر بودجه دولت که پیامد آن کسري بیشتر و تورم ناشی از آن خواهد بود، بیشتر
 شود. نیز مشکل مضاعفی است که بر دولت وارد می تامین ارز کاالهاي اساسیفشار بر همچنین خواهد شد. 

  گردد. اعمال سیاست تجاري با رویکرد محدودسازي وارداتی کشور بر میپیامد دیگر این تحوالت به تامین نیازهاي
هاي دارویی و مواد غذایی بویژه کاالهاي اساسی (نظیر برنج و صادرات بویژه در حوزه تجهیزات پزشکی، فرآورده

نه افزایش هزیها شده و در مرحله اول ...) توسط کشورهاي درگیر در بیماري کرونا، باعث افزایش قیمت این فرآورده
 واردات و در مرحله دوم کاهش میزان واردات آنها توسط کشور خواهد شد؛

 هاي دارویی هر چند در این هاعمال ممنوعیت صادرات تجهیزات پزشکی، مواد ضد عفونی کننده، بهداشتی و فرآورد
 برهه از زمان ضروري است لکن باعث کاهش درآمدهاي ارزي خواهد شد.

 رود، رشد اقتصادي کشور نیز از این ش تغییر قرار گرفتن صادرات و واردات کشور انتظار میبهر حال با دست خو
    .شده و بیکاري شدت گیردپذیر ناحیه آسیب

 
 

 

 

 


