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 چكيده
طی    19، با توجه به بروز همه گیری کووید   1400در این شماره از پایش تحوالت تجاری عالوه بر بررسی تحوالت بهار سال   

 یکسال گذشته و فراز و نشیب های بوجود آمده در حوزه تجارت جهانی، تحوالت یکسال گذشته نیز مورد بررسی قرار گرفته است.  

 منابع طبیعی لحاظ  محوریت کشورهای غنی از  با   2020تجارت کاالیی در سال    افت -1

o مناطق  در   کاال   تجارت  حجم  در  19کووید    یریگهمه  ریتأث  .ه استیافت  کاهش   درصد  5.3در حدود    2020  سال   در   کاال   تجارت  

 محسوب   استثنا  کی،  (واردات  در   درصد  1.3  و  صادرات  در  درصد  0.3)  ایآسکمترین کاهش مربوط به  .  است  بوده   متفاوت  مختلف

  یکایآمر  ، (درصد  8.8)  قایآفر  جمله  از   اند، کرده  تجربه  را  واردات  کاهش   نیشتریب  جهان،   یعیطب  منابع   از   یغن   یکشورها.  شودیم

 حدود   نفت  متیق  که  چرا  است،  بوده  یصادرات  یدرآمدها  کاهش  لیدل  به  احتماالً  که(  درصد  11.3)   انهیخاورم  و(  درصد  9.3)  یجنوب

 درصد(.  6.1) است ه نسبتا اندک بود ی شمال یکایمناطق، کاهش واردات آمر ریبا سا سهی کاهش داشته است. در مقا 35٪

 2020بازیابی تجارت کاالیی جهان در سه ماهه چهارم، علیرغم افت شدید آن در سه ماهه دوم سال   -2

o درصد    20.4و  25.8 زانیبه م بیترت به  راتصاد رشد ریو اروپا با کاهش چشمگ ی شمال یکای ، آمر2020سه ماهه دوم سال  در

  درصد  2.4  و  3  تنها  افت  با  را   خود  رفته  دست  از  یهاحوزه  از  یاریبس  مناطق  نیا  صادراتدر سه ماهه چهارم،    اما  اند، بوده  روبرو

  و   یالمللنیب  یسفرها  در  تیمحدود   و  جهان  سراسر  در  نفت  مصرف  کاهش  لیدل  به  دوم   ماهه  سه  در  انهیخاورم  صادرات  .افتند یباز

  تجربه   را  یدرصد  7.7  رشد  قبل  سال  به  نسبت  چهارم  ماهه  سه  دراما    ،به شدت سقوط کرد  (درصد  7.2حدود    در  ی کاهش  با)  یداخل

  مدت  به  نسبت  2020در سه ماهه چهارم سال    یدیتول  یکاالها  (واردات)صادرات +  یجهان  تجارت  ارزش  ،یکل  بطور  .است  کرده

 تجارت   ارزش  ،است  داشته  شی افزا  یمحصوالت کشاورز  تجارتکه    یحال  در.  است  بوده  دارربرخو   یدرصد  6رشد    از  ،قبل  سال  مشابه

در    یی کاال  تجارت  ارزشکل  علیرغم بحران بوجود آمده،    اما .  است  افتهیدرصد کاهش    19  زانیبه م    ی معدن  ی هافرآورده  و  سوخت

 .است بوده برخوردار یدرصد 2 یاز رشد بطئ قبل  سال به نسبت 2020سال 

  2020در سال  ای در مقابل کاهش شدید خدمات سفر و حمل و نقل  لی و خدمات رایانهاخدمات م در  افت اندک   -3

o خدمات   جمله)از    یتجار  خدماتسایر    حال،  نیهم  در.  داشتند  کاهش  درصد  19  و  63  بیترت  به  نقل  و  حمل  و  سفر  خدمات 

 . افتی  درصدکاهش 13 زین  کاال   با مرتبط  خدمات. ی شدنددرصد 2دچار افت  و کردند   مقاومت  یخوب به( یاانهیرا خدمات و ی مال

  2020سال  از بحران کاهش رشد    2021در سه ماهه اول  تجارت جهانی  خروج   -4

o  ارزش تجارت  درصدی    4رشد  به  در نهایت منجر  تقویت شد و     2021سال    ل ی در اوا ،  2020سال    اواخر در  تجارت جهانی  مثبت  رشد    ی روندها

  سال مدت مشابه  نسبت به    ی درصد   10رشد    و   2020سال  نسبت به سه ماهه چهارم    2021  سال   اول   ماهه   سه در  کاالها و خدمات    ی جهان 

 . است ه  ( قرار گرفت 2019قبل از بحران )سه ماهه اول سال  حتی  باالتر از  در سطحی    ، ی درصد   3تجربه رشد    با   نیز   ی جهان   تجارت .  شد گذشته  

 2021  سال  در  یجهان  تجارت  روند  ن ییتع  در  موثر  عوامل -5

o  و چالش برای کشورهای در حال توسعه؛     ( مانند آمریکا و چین )   اقتصاد قدرتمند دارای  شرکای تجاری    ی از رشد اقتصاد   کشورها   ی ر ی رپذ ی تاث 

o ؛ 19کووید در دوران همه گیری  یاو منطقه  یکنندگان داخلبه سمت مصرف شیروند و گرا رییتغ 

o ؛المللنیمحدودکننده تجارت بها در جهت بهبود اقتصادی به عنوان عامل دولت  یتیحما یهااستیس 

o ؛ المللنیو تجارت ب یگذارهیسرما انیجردر برابر ها دولت یسطح باالتر بده  یاثرات منف 
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o  ی تال ی ج ی خدمات د   ، ی بهداشت   های مراقبت   مثل محصوالت )   ها از بخش   ی قاضا در برخ مانند افزایش ت   کنندگان مصرف   ی ها نه ی در هز   دار ی پا   رات یی تغ ،  

 . ( ی و خدمات گردشگر   ی الملل   ن ی ب   ی حمل و نقل، خدمات مسافرت   زات ی تجه مثل  )   گر ی د   های حوزه   ی برخ و کاهش تقاضا در  (  ی دورکار   زات ی تجه 

 بر این کاال   از سوی کشورها  ای حداقلی  و موانع تعرفه  19کووید  واکسن  تمرکز باالی تجارت   -6

o ده.  پذیردصورت می  کشور  90  توسط، صادرات آنها  رد یپذیم  صورت  مختلفکشور    208  توسط  هاواکسن  وارداتی که  درحال  

 ی کمتر   تمرکز  از  حجم  و  ارزش  نظر  از  واردات  که  هرچند.  دهندیم  لیتشک  را  یجهان  صادرات  ارزش  درصد  93  ،برتر  کنندهصادر

 . دهندیم لیتشک را یجهان واردات ارزش از درصد 72 هنوز  برتر واردکنندهده  همچنان اما است، برخوردار

o کووید  واردات واکسن    .است  (تجارت  کل  بر شده  اعمال  تعرفه  متوسط  حدود یک دهم)  درصد  76/0  واکسن  یجهان  تعرفه  متوسط

بر  پنجم کشورها  کیهمچنان  نیبنابرا. است مواجهصفر  تعرفه با  (کشور 183 نیجهان )از ب یکشورها ازدرصد  80 در حدود 19

 .  کنندیم  اعمال را درصد 5 از شتریب ای برابر یاتعرفه کشورها درصد  8 حدود ؛کنندتعرفه اعمال می  هاواردات واکسن

 ی تجار  و ی اقتصاد تیوضع  بهبود  یراستا  در  هادولت  حمایتی  اقدامات  -7

o دالر    ونیلیتر  6و  مازاد    نهی دالر هز  ونیلیتر  7.8دالر شامل    ونیلیتر  13.8حدود  ،  2020از مارس    ی جهان  ی مال  تیحما  زانیم

 .است بوده سهام، وام و ضمانت اعطای 

o  تمرکز  با    ی گذار ه ی سرما   ی اب ی باز و    ی عموم   ی گذار ه ی سرما   بر   تمرکز   با   ت ی وضع   بهبود   بزرگ   ی ها بسته   ها دولت   از   ی ار ی بس   2020  سال   دوم   مه ی ن   در

 را ارایه دادند.   ی اجتماع   ی ها رساخت ی ز   و   ی بهداشت   ی ها ستم ی س   ت ی تقو   و   شدن   ی تال ی ج ی د   کربن،   بدون   اقتصاد   به   انتقال   شامل   دار ت ی اولو   مناطق   بر 

o در   ه ی سرما   از   ت ی حما   ش ی افزا   هدف   با   ی اقدامات   اعتبار صادرات   ی ها آژانس   درصد   64  ، ی اقتصاد   توسعه   و   ی همکار   سازمان گزارش    بق ط  

   انجام دادند. در گردش    ه ی سرما   د ی جد   الت ی تسه   جاد ی و ا   ه ی موجود در گردش سرما   ی ها برنامه   پوشش   گسترش   ا ی   ت ی ظرف   ش ی افزا   شامل   گردش 

 ران ی ا  ی تجار  تحوالت -8

o از اواخر سال    19  د یکوو  وعیشهمچنین    از برجام و تداوم آن و    کایبدنبال خروج امر  1397ماه    بهشتیاز ارد  ها میتحر  دیتشد

دالر    اردیلیم  85به    1397دالر در سال    اردی لیم  87از    ییکشور شد؛ کل ارزش تجارت کاال  یسبب افت مداوم تجارت خارج  1398

  ن یتامتشدید شد و    یتجار  تراز  یکسرطی این مدت  است.    دهیرس  1399دالر در سال    اردیلیم  74به    تیو در نها  1398در سال  

  واردات  مقابل   در  ارزانتر  صادرات  یساختار  عارضه  بجزرو  از این  .است  شده   ترسخت  ی صادرات  ی درآمدها  از   استفاده  با   یواردات  یازهاین

 .است شده تجربه  زینکاالهای صادراتی و وارداتی   واحد ارزش کاهش  ینزول روند کشور، یخارج تجارت بخش در گرانتر

o  کشور   تجارت   ی نسب   ی اب ی باز شاهد  بدلیل رفع نسبی برخی موانع مانند مسدودی مرزها، نقل و انتقال ارز و کاال،    ی جار   سال   نخست   دوماهه   در  

 ؛ نشان می دهد قبل    نسبت به مدت مشابه سال را    درصد(   83)   دالر( رشد   ارد ی ل ی م   12.8  )   1400دوماهه نخست سال  در    ارزش تجارت   ؛ بودیم 

o  ؛ بطوری که سهم   اندکی کاهش یافت  1400در دوماهه نخست سال  است تجارت کشور ری از مشکالت ساختا که تمرکز شرکای تجاری

با    نیز وارداتی  اول    ک ی سهم پنج شر   ن ی همچن   . رسید درصد    73درصد به    87با مدت مشابه سال قبل از    سه ی در مقا شریک اول صادراتی    5

 رسید.   1400درصد در دو ماهه نخست سال    69.5به    1399درصد در دو ماهه نخست سال    70.2از    کاهش نامحسوس 

o   و     ی داخل   د ی رشد تول به    توان می   با مدت مشابه سال قبل   سه ی در مقا   1400واردات در دو ماهه نخست سال    ی درصد   29.5رشد  با توجه به

درصد( و    70.9)   ی ا واسطه   ی درصد واردات به کاالها   84از    ش ی ب ،  1400امیدوار بود. طی دو ماه نخست سال    1400کشور در سال    صادرات 

تداوم    اند. بوده   مشابه سال قبل برخوردار   ت درصد نسبت به مد   50و    25از رشد    ب ی درصد( اختصاص داشته است که به ترت   13.8)   ی ا ه ی سرما 

   .ت خواهد داشت ر ای مورد نیاز صنایع، آثار مثبتی در خروج از رکود تولید تجا اهمیت به واردات مواد و کاالهای واسطه 
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 مقدمه  
تحوالت عمده  ،  پردازدمیالملل  پایش تحوالت تجاری که به تحوالت غالب در حوزه تجارت بین  هایگزارش  از سلسله  شمارهاین  

المللی در سال  قرار گرفته است. طی این گزارش، عالوه بر بررسی روند تجارت بینالمللی و داخلی مورد توجه  تجاری در دو سطح بین

نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه مبحث تجارت واکسن و    2021های تجاری در سه ماهه اول سال  ، دادهمیالدی  گذشته

وضعیت تجاری  اندازی از  چشماست. در پایان نیز شان در حوزه تجارت مطرح شده  پذیری اقتصادیها در کاهش آسیباقدامات دولت

   ارائه شده است. ایران در چند ماه گذشته 

 2020تحوالت تجاری در سال   
درصد کاهش داشته است؛ اگرچه حجم تجارت جهانی کاال    5.3، تجارت کاال  2020الملل، در سال  طبق آمار مرکز تجارت بین 

اما به واسطه مداخالت    15  در حدود    ،2020در سه ماهه دوم سال   درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل سقوط داشته است، 

فراهم شد. این اقدامات باعث افزایش    2020تر تجارت و تولید در نیمه دوم سال  شان امکان رشد سریعهای حمایتیها و سیاستدولت

بر این، بسیاری از مشاغل و خانوارها با شرایط جدید سازگار شدند و برای درآمد خانوارها و حمایت از ادامه روند واردات گردید. عالوه  

 های نوینی بهره بردند. ها از شیوهشان در مواجهه با محدودیتادامه فعالیت اقتصادی

 جهان  گیری در حجم تجارت کاال در مناطق مختلف تأثیر همه •

کاهش   جهان ؛ البته اکثر مناطقپذیرفت 19کووید  گیریهمهتجارت در مناطق مختلف جهان، اثرات متفاوت از  2020در سال 

درصدی در    1.3درصدی در صادرات و کاهش    0.3اند؛ در این میان، آسیا با کاهش  کردهتجربه  گیری را در صادرات و واردات  چشم

اند،  شود. مناطق غنی از منابع طبیعی نیز بیشترین کاهش واردات را تجربه کردهمحسوب می  یک استثنابا کمترین اثرپذیری  واردات  

درصد( که احتماالً به دلیل کاهش درآمدهای صادراتی    11.3درصد( و خاورمیانه )  9.3درصد( ، آمریکای جنوبی )  8.8از جمله آفریقا )

مقایسه با سایر مناطق، کاهش واردات آمریکای شمالی نسبتا اندک  کاهش داشته است. در    ٪35بوده است، چرا که قیمت نفت حدود  

 درصد(.  6.1بود )

 تجارت جهانی  ی خوشبینانه از  هابینیپیشها، عامل تحقق  های متنوع پولی و مالی دولتسیاستاعمال   •

ده عدم اطمینان نسبت ، زمانی که بیش از نیمی از جمعیت جهانی در شرایط قرنطینه بودند، میزان گستر2020در آوریل سال  

گیری منجر به پیش بینی دو سناریو مشخص برای تجارت جهانی از سوی سازمان تجارت جهانی شد؛ یک سناریو نسبتا خوش  به همه

تر با افت شدید اولیه و بهبودی کندتر. به  ، و یک سناریو بدبینانه2020بینانه، با افت شدید و به دنبال آن بهبود از نیمه دوم سال  

عت مشخص شد که سناریوی خوش بینانه بیشتر به واقعیت نزدیک بوده است. با این حال حتی این سناریو نیز میزان کاهش را  سر

درصدی سازمان تجارت جهانی در ماه آوریل، با تجدید نظری در ماه    12.9بینی کرده است: برآورد اولیه منفی  بیش از حد پیش 

بود. به همین ترتیب، پیش بینی صندوق بین المللی پول در   5.3چند که افت نهایی منفی درصد رسید. هر 9.2اکتبر به عدد منفی 

درصد در ماه اکتبر و در نهایت   4.7درصد در ژوئن گذشته به منفی  6.1از منفی  2020حوزه تولید ناخالص داخلی جهان در سال 

ترین توان اصلیها را میپولی و مالی بسیاری از دولتهای متنوع و گسترده  رسید. سیاست  2021درصد در ژانویه    3.8  یبه منفن

ها از نظر مقیاس و پوشش جغرافیایی بسیار بیشتر از پاسخ به بحران مالی  های منفی دانست. این سیاستبینیدلیل عدم تحقق پیش

 باعث جلوگیری از افت بیشتر تقاضای جهانی و کاهش بیشتر تجارت شدند.    2008جهانی 
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 ات  مناطق مختلف جهان )روند فصلی( صادرات و وارد 
بینی  به عالوه پیش  2020تا    2015های  کاالها را در مناطق مختلف برای سالفصلی  نمودار ذیل شاخص صادرات و واردات  

اروپا با کاهش چشمگیر ساالنه حجم  2020دهد. در سه ماهه دوم سال  نشان می  2022و    2021های  سال ، آمریکای شمالی و 

های از دست  درصد کاهش داشتند. در سه ماهه چهارم، این مناطق بسیاری از حوزه  20.4و    25.8و شدند که به ترتیب  صادرات روبر

درصد بازیافتند. صادرات خاورمیانه نیز در سه ماهه دوم به دلیل کاهش مصرف نفت در    2.4و    3رفته خود را با افت ساالنه تنها  

  7.2صادرات آسیا در سه ماهه دوم با کاهشی کمتر    .مللی و داخلی، به شدت سقوط کردالسراسر جهان و محدودیت در سفرهای بین

درصد رشد داشت. بهبود سریع این منطقه به واسطه این واقعیت   7.7درصد روبرو شد، اما در سه ماهه چهارم نسبت به سال قبل  

کنند و مجموع صادرات منطقه را افزایش تامین میگیری، کاالهای مصرفی و تجهیزات پزشکی جهان را که این کشورها در طی همه

 باشد.  دهد قابل توضیح میمی

 )پیش بینی(  2022تا  2015: صادرات و واردات کاال براساس مناطق؛ 1 نمودار

 

 (WTO, 2021) 
تر و کندتر تجارت هستیم. از طرف واردات، آفریقا، آمریکای جنوبی  مناطق با رشد سریعبینی شاهد واگرایی بین  های پیشدر دوره

مناطق دیگر، همچنان شاهد رکود تجارت کاالهای خود خواهند بود. در قسمت صادرات نیز، در حالی که آسیا  برخالف  و خاورمیانه،  

 ناطق دستاوردهای ناچیزی خواهند داشت.کند، بیشتر مهمچنان مقدار زیادی کاال به بازارهای جهانی عرضه می

 کشاورزی  محصوالت و ها و معدنی توليدی، سوختبه تفكيک سير تحول تجارت کاال  
دهد. طبق این نمودار ارزش  نشان می  2020نمودار ذیل نیز سیر تحول سه ماهه تجارت کاال را با نرخ فعلی دالر آمریکا طی سال  

درصد بیشتر از مدت مشابه در سال قبل است. تجارت محصوالت   6،  2020سه ماهه چهارم سال  تجارت جهانی کاالهای تولیدی در  

درصد کاهش داشته   19های معدنی در سه ماهه چهارم  کشاورزی نیز افزایش داشته است. در مقابل، ارزش تجارت سوخت و فرآورده

 افزایش داشت.  درصد  2است. ارزش تجارت کاال در کل نسبت به سال قبل به میزان اندک 
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 2020: رشد سال به سال در تجارت کاالهای جهانی در سه ماهه های 2 نمودار

 

(WTO, 2021) 

 2020تغييرات در تجارت جهانی خدمات در سال  
، خدمات  2020دهد. برای کل سال  اصلی نشان میبندی  نمودار ذیل نیز تغییرات در تجارت جهانی خدمات را بر اساس طبقه

درصد کاهش داشتند. در همین حال، دسته سایر خدمات تجاری )از جمله خدمات مالی و    19و    63سفر و حمل و نقل به ترتیب  

مات  درصدکاهش یافت. خد  13درصد افت کردند. خدمات مرتبط با کاال نیز    2ای( به خوبی مقاومت کردند و فقط  خدمات رایانه

قرار گرفتند که   19-کووید حمل و نقل و مسافرت مستقیما تحت تأثیر اقدامات مهار کننده طراحی شده برای محدود کردن شیوع

 .اندها در پاسخ به تجدید حیات بیماری در جای خود باقی مانده یا سخت تر شدهبسیاری از آن

 

 نسبت به مدت مشابه سال قبل  2020خدمات تجارت جهانی در سه ماهه سوم و چهارم سال : رشد تجارت 3 نمودار

 

(WTO, 2021) 
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درصد کاهش یافت. با    80المللی روزانه حدود  ، تعداد پروازهای بین19-کووید  با بسته شدن مرز کشورها برای کاهش شیوع  

، پروازها در دوره تعطیالت  2020ادامه سفرهای محدود مردم، این تعداد به تدریج افزایش یافت. در پایان سال  و  ابتال    کاهش موارد

شده است. بر خالف پروازهای    2021های بعدی شیوع باعث کاهش پروازها در سال  داد، اما پیکفصلی افزایش چشمگیری را نشان می

تر بوده است؛ هرچند که میزان ارتباطات دریایی در فوریه و آوریل سال  ی گستردهالمللی، حمل و نقل دریایی در طی همه گیربین

های لجستیکی  گذشته و همچنین در ژانویه امسال کاهش یافته است که منعکس کننده میزان شیوع بیماری است. کاهش این فعالیت

   .اندذا و دارو به تجارت بین المللی متکی شدهکننده است زیرا کشورها بیش از پیش برای تهیه مایحتاج ضروری مانند غ نگران 

 ها ینيب ش يپ و 2021 اول ماهه سه در  یجهان تجارت روند  
اقتصادی   از همه در میان اختالالت  به شکل قابل قبولی پیش رفته است. بخش   2020گیری، تجارت جهانی در سال  ناشی 

اقتصادهای شرق آسیا مدیریت شده است؛ موفقیت اولیه اقتصادهای  گیری از سوی  ای از روندهای تجاری در اوج بحران همهعمده

از رشد تقاضای جهانی در حوزه گیری، به آنشرق آسیا در کاهش روند همه اقتصاد جهانی بازگردند و  ها اجازه داد تا سریعتر به 

 برخوردار شوند.  19-کووید  محصوالت مرتبط با 

 2021تر رشد مثبت در اوایل سال  روند قوی •

، ارزش تجارت جهانی  2021سه ماهه اول سال   تر شد. درقوی  2021در اوایل سال    2020وندهای مثبت چند ماه آخر سال  ر

سه  درصد نسبت به سال گذشته رشد کرد. تجارت جهانی در 10درصد نسبت به سه ماهه چهارم و حدود  4کاالها و خدمات حدود 

 ( قرار گرفت.  2019از سطح قبل از بحران )سه ماهه اول سال  درصدی باالتر 3، با افزایش  2021ماهه اول سال 

 نقش عمده اقتصادهای آسیای شرقی در بهبود روندهای تجاری •

این بازگشت موفقیت آمیز روندهای تجاری بسیار تحت تاثیر عملکرد گسترده صادراتی اقتصادهای آسیای شرقی قرار دارد. در  

تر از سطح قبلی قرار گرفت، اما تجارت خدمات، کمتر از حد متوسط است. طی سه ماهه اول این بازه زمانی، ارزش تجارت کاالها باال

 همچنان پابرجا بوده است.  19-کووید، تجارت جهانی محصوالت مرتبط با  2021

 2021روند تجارت جهانی در سال تعيين عوامل موثر در  
گیری بستگی دارد. با این وجود، انتظار  های ناشی از همهتا حد زیادی به کاهش محدودیت  2021چشم انداز مثبت برای سال  

حمایت    2021های محرک مالی، به ویژه در کشورهای پیشرفته، به طور جدی از بهبود تجارت جهانی در طول سال  رود بستهمی

چنان در رابطه با چگونگی  بایست افزایش داشته باشد. اما همکنند. ارزش تجارت جهانی نیز به دلیل روندهای مثبت قیمت کاالها می

شکل گیری الگوهای تجارت در این دوره عدم اطمینان وجود دارد. موارد ذیل مهمترین عواملی است که روند تجارت جهانی را طی  

 کند: مشخص می  2021سال 

   یتجار یشرکا یاز رشد اقتصاد کشورها یریرپذي تاث 

رود اقتصاد  روند رشد مجدد را طی خواهند کرد. به شکل خاص انتظار می  برخی از اقتصادها، قدرتمندتر و سریعتر از سایر کشورها

باشند. این امر همچنین باید تأثیرات مثبتی در کشورهایی    2021چین و ایاالت متحده آمریکا عامل اصلی رشد جهانی طی سال  

های آسیای شرقی، کانادا و مکزیک(؛ از  ها با این دو کشور نسبتا تلفیق شده است )به عنوان مثال کشورداشته باشد که تجارت آن
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اقتصاد و تجارت بسیاری از کشورهای در حال توسعه را همچنان   2021حداقل در طول سال    19- کوویدسوی دیگر انتظار می رود  

 با چالش مواجه سازد.

   ایو منطقه  کنندگان داخلیگرایش به سمت مصرف تغيير روند و   

هایی را  های ارزش جهانی ایجاد کرده و انگیزه ل توجهی را در عملکرد بسیاری از زنجیرهعدم اطمینان قاب  19-کوویدگیری  همه

های ی روند توسعه و اجرای توافقنامهکنندگان داخلی را فراهم آورده است. ادامهبندی و تغییر تولید به سمت مصرفبرای کاهش تقسیم

تواند به تغییر در ی تجاری مداوم بین اقتصادهای بزرگ نیز میها ( و تنشAfCFTAو    RCEPتجاری منطقه ای )به عنوان مثال 

تواند  ها، کمبود پایدار کانتینرها و افزایش کرایه حمل و نقل نیز می های ارزش جهانی منجر شود. عالوه بر اینالگوی تولید زنجیره

 داخل را فراهم آورد. سمت اقتصاد انگیزه بیشتری برای تغییر روندها و گردش به 

 المللتجارت بين های حمایتی محدودکننده ست سيا 

از طیف گستردهرود دولتانتظار می از سیاستها  برنامه  ی حمایتیهاای  از  از به عنوان بخشی  اقتصادی خود پس  بهبود  های 

در سیستم    گیری استفاده کنند. با توجه به اختالفات مداوم دیپلماتیک در میان برخی از اقتصادهای بزرگ و مشکالت موجودهمه

ها، محدودکننده تجارت باشند. عالوه بر این، تالش برای دستیابی  تجارت چند جانبه، این خطر وجود دارد که برخی از این سیاست

نیز می پایدارتر  زیست  و محیط  اجتماعی  بهبود  روند  مثال،  به  عنوان  به  بگذارد.  تأثیر  تجارت جهانی  الگوهای مستقر در  بر  تواند 

شود، بر جریان تجارت بین الملل تاثیر  با هدف مقابله با مصرف کربن از طریق تعدیل قیمت برای واردات انجام می  هایی کهسیاست

 شود. گذار تلقی می

 المللن ي و تجارت ب  یگذارهیسرمابر جریان  هادولت  سطح باالتر بدهیاثرات منفی  

تواند منجر به بی ثباتی مالی شود. حتی بدون  می  19-کوویدها برای حفظ اقتصاد خود در طول بحران  استقراض اضافی دولت

ثباتی شود. هرگونه افزایش نرخ بهره،  تواند منجر به بییک بحران بدهی جهانی کامل، افزایش بدهی و تعهدات مربوط به خدمات، می

ها و جریان تجارت بین المللی خواهد داشت؛  که تاثیرات منفی بر سرمایه گذاریهای ملی و خصوصی را تحت تأثیر قرار خواهد داد  وام

 ها بسیار محدودتر است. به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که فضای سیاست مالی آن

 کنندگان های مصرف تغييرات پایدار در هزینه  

ها )به عنوان مثال محصوالت قاضا در برخی از بخشتغییر اساسی کرده است. ت  19-کوویدگیری  رفتار مصرف کننده در طول همه

های دیگر )به عنوان مثال  های بهداشتی، خدمات دیجیتالی، ارتباطات و تجهیزات دورکاری( افزایش یافته و در برخی حوزهمراقبت

ات ممکن است پایدار تجهیزات حمل و نقل، خدمات مسافرتی بین المللی و خدمات گردشگری( کاهش یافته است. برخی از این تغییر

 باشند و این مسئله بر تقاضا برای کاالها و خدمات خارجی تاثیرگذار خواهد بود.  

 2021نيمه اول  روند تجارت برای اقتصادهای بزرگ در 

را نشان   2021روند واردات و صادرات برخی از اقتصادهای بزرگ تجاری جهان بیشتر الگوهای بهبود را در سه ماهه اول سال  

بهبود یافته است. با این حال، این افزایش قابل توجه   2020هد؛ با چند مورد استثنا، تجارت در اقتصادهای بزرگ از پاییز سال  دمی

باشد و تجارت در بسیاری از اقتصادهای بزرگ هنوز کمتر از می  2020ها برای سال  به دلیل پایین بودن پایه بسیاری از شاخص

روند    2019میانگین سال   اقتصادهای بزرگ مشترک میاست.  نسبت به خدمات در همه  بیشتر کاالها  باشد. چین، هند و  بهبود 
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اند؛ به طور خاص صادرات چین، نه تنها  نسبتا بهتر از سایر اقتصادهای مهم ظاهر شده  2021آفریقای جنوبی در طی سه ماهه اول  

ز افزایش چشمگیری داشته است. در مقابل، صادرات از فدراسیون  گیری نیبلکه در ارتباط با سطح پیش از همه  2020از میانگین سال  

 باقی مانده است. 2019روسیه بسیار کمتر از میانگین سال 

 ( رشد)درصد  2019 و 2020 نیانگیم  با آن  سهیمقا و 2021 اول ماهه   سه  در یتجار  عمده ی اقتصادها صادرات و واردات: 1جدول 

 

  به  نسبت  2021 اول  ماهه سه

 2020  نیانگ یم

  به  نسبت  2021 اول  ماهه سه

 2019  نیانگ یم

 صادرات  واردات  صادرات  واردات 

 ل یبرز 
 8 4 17 22 کاال 

 - 15 - 31 2 -2 خدمات 

 نیچ
 25 20 20 22 کاال 

 22 - 23 27 3 خدمات 

 هند
 7 10 26 45 کاال 

 -3 2 2 14 خدمات 

 ژاپن 
 5 -2 16 11 کاال 

 - 24 -2 -2 5 خدمات 

 ی جنوب کره
 12 9 19 18 کاال 

 -2 - 20 13 -2 خدمات 

  ونیفدراس

 ه یروس

 - 10 9 14 15 کاال 

 - 28 - 30 -5 7 خدمات 

  ی قایآفر

 یجنوب

 31 -4 36 25 کاال 

 - 62 - 37 - 26 -1 خدمات 

 کا ی آمر
 0 7 16 14 کاال 

 - 18 - 14 3 10 خدمات 

 اروپا  هیاتحاد
 6 1 14 13 کاال 

 -6 - 13 7 -1 خدمات 

(UNCTAD, 2021) 

 2021سه ماهه اول  ای درروند تجارت منطقه 
به طور کلی تجارت برای کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای پیشرفته با شدت بیشتری ادامه دارد. در سه ماهه اول  

به    2019و همچنین    2020، ارزش واردات و صادرات کاالی کشورهای در حال توسعه در مقایسه با مدت مشابه در سال  2021

که    یدر حال توسعه هنگام  یتجارت در کشورها  و  اقتصاد  بهبود  وجود،  نیا  با.  است  باالتر(  درصد  16)حدود    یتوجه  قابلشکل  

  ن یب  از  شود، یم  گرفته  نظر  در  صادرات  فقط   که  یهنگام   و  شودی م  رمق یب  اریبس  شوند،یکنار گذاشته م  ی شرق  یایآس  ی اقتصادها

  قرار   توجه  مورد  شتریب  یحت  توسعه  حال   در  یکشورها  تجارت  یبهبود  حیتوض  در  ا یآس  شرق   یکشورها   ی اقتصاد  تیاهم.  رودیم

 یکشورها  تجارت  یاستثنا  یوقت.  ردیگ  قرار  یبررس  مورد(  جنوب  و  جنوب)تجارت    توسعه  حال  در  یکشورها نیب  تجارت  که  ردیگیم
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 ,UNCTAD)  .است  افتهی  کاهش   یاندک  2021  اول  ماهه  سه  در  جنوب  و  جنوب  تجارت  ست،ین  یشرق  یایآس   توسعه  حال  در

2021) 

 الگوهای متنوع تجارت در مناطق مختلف جغرافیایی  •

در مناطق جغرافیایی مختلف، متنوع بوده است. در حالی که واردات برای همه مناطق    2021الگوهای تجارت در سه ماهه اول  

م بوده است. ارزش صادرات برای اقتصادهای  رشد داشته، جهش صادرات تا حد زیادی محدود به اقتصادهای آسیای شرقی و اقیانوس آرا

در حال گذار خاورمیانه، آسیای جنوبی و آفریقا زیر میانگین باقی مانده است. اگرچه صادرات آمریکای جنوبی نسبت به مدت مشابه 

 باقی مانده است.  2019تر از میانگین سال افزایش یافته است، اما پایین 2020در سال 

 19ید تجارت جهانی واکسن کوو 
شوند، اما به نسبت  ها توسط اکثر کشورهای جهان وارد میدهد که اگرچه واکسنهای تجاری موجود نشان میجدیدترین داده

واکسن توسط چند کشور صادر می شوند.  توسط  کمتری  این   208ها درحال حاضر  که  وارد می شود؛ در حالی  اقتصادی  کشور 

 مه کشورها به واکسن نیاز دارند اما همه قادر به تولید واکسن نیستند.کشور صادر می شوند. ه 90ها توسط واکسن

 19 دیکووتمرکز باال در صادرات واکسن  
دهند  درصد ارزش صادرات جهانی را تشکیل می  93صادر کننده برتر    10ها تمرکز قابل توجهی وجود دارد.  در صادرات واکسن

درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص داده و پس    28رکننده برتر است و  درصد از نظر حجم(. ایرلند از نظر ارزش، صاد  80)

واردکننده برتر هنوز  10درصد از صادرات را به خود اختصاص داده است.  21از آن بلژیک )که از نظر حجم صادرکننده برتر است(، 

درصد واردات جهانی و بعد از    24الت متحده با  درصد از نظر حجم(. ایا  69دهند )درصد از ارزش واردات جهانی را تشکیل می  72

 ترین واردکنندگان هستند.  درصد واردات جهانی بزرگ 22آن بلژیک با 

 19  دیکوووابستگی اقتصادهای در حال توسعه به کشورهای با درآمد باال در تامین واکسن   •

وابستگی دارند. اتحادیه اروپا منبع اصلی واردات واکسن برای  اقتصادهای در حال توسعه از نظر واکسن به کشورهای با درآمد باال 

کنند. با این  های خود را از اتحادیه اروپا وارد میهمه مناطق است؛ آسیای جنوبی و آفریقای جنوب صحرا بیش از دو سوم واکسن

ی سایر مناطق در حال توسعه  ای در حال تبدیل شدن به یک منبع واکسن برا وجود آسیای شرقی و جنوب آسیا به شکل فزاینده

 هستند.

 19 دیکوونجيره تامين واکسن وابستگی متقابل تجاری در ز 
ها به کارایی تولید و توزیع و  در زنجیره تأمین واکسن وابستگی متقابل تجاری زیادی وجود دارد؛ انتقال ایمن و به موقع واکسن

توان زنجیره تامین واکسن را به سه یا چهار مرحله اصلی )بسته به نوع واکسن(  ها بستگی دارد. به طور کلی میهای تامین آنزنجیره

تقسیم کرد. مرحله اول فرآیند کشف دارو، دوم تولید انبوه آن، سوم توزیع و تجویز و آخرین مرحله تدارکات معکوس )درصورت نیاز 

نجیره تأمین در کشورهای مختلف مستقر خواهد شد.  کننده(. مراحل مختلف این زهای خنکبه بازگرداندن محصوالتی مانند جعبه

بندی اولیه و  در واقع، گرچه تولید انبوه ممکن است از نظر جغرافیایی متمرکز باشد، اما بسیاری از مواد مورد نیاز در تولید یا بسته

های  ها دارد و دادهتجویز واکسن  شود. این بدان معناست که تجارت نقش مهمی در تولید، توزیع وثانویه از منابع مختلف تامین می 

 تجاری نشان دهنده درجه باالیی از وابستگی تجاری در کاالهای مورد نیاز برای تولید، توزیع و استفاده از واکسن است. 
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 19کووید نقش تعرفه در تجارت واکسن   
مهم مربوط به واکسن همچنان   یهایورود  و  منتخب  یبازارها  در  اما  باشد،  یاساس  یچالش  واکسن  یهاتعرفه  رسدیم  نظر  به  دیبع

 7/1دهم متوسط تعرفه اعمال شده بر کل تجارت )  کیحدود    -درصد است   76/0واکسن    یوجود دارد. متوسط تعرفه جهان  یموانع

 واردات  در  یمثبت  تعرفه   کشورها  پنجم  ک ی  همچنان  نیبنابرا.  کنند  ی م   اعمال   را  صفر  تعرفه   پنجم  چهار  کشور،  183  از(.  درصد

 .  کنندیم  اعمال را درصد 5 از شتریب ای برابر یاتعرفه کشورها درصد  8 حدود  دارند؛ هاواکسن

  مثال،  عنوان  به .  دهندی م  ش یافزا  را  یی نها  متیق  و   هستند  توجه  قابل   همچنان  واکسن  به  مربوط  ی هایورود  یبرا  باالتر  یهاتعرفه

-کیوتیب  ی آنت  و   ها کننده  تیتثب  ،ی کمک  مواد  ها، نگهدارنده  مانند   واکسن  دهنده لیتشک  یاجزا  و  مرتبط  موارد  یجهان   متوسط  یهاتعرفه

.  دارد  قرار  4،5  و   4،4  ی عنی   یمشابه   محدوده  در   سوزن  و  سرنگ  مانند   واکسن  ی قیتزر  مواد  تعرفه.  است  درصد  9،4  تا   2،6  نیب  ها 

  12.7 تا زین( خشک خ ی ای زری فر ،  سرد ی هاجعبه مانند)  کننده  عیتوز مواد  ای ( درپوش و  الی و مثال عنوان به) هیاول یبندبسته تعرفه

 . (OECD, 2021)  ابدیی م شیافزا درصد

 ها در راستای بهبود وضعيت اقتصادی و تجاری دولت اقدامات  
دهد تولید ناخالص داخلی واقعی در جهان  نشان می 2021در مارس  OECDبرآوردهای صورت گرفته در چشم انداز اقتصادی  

درصدی را در سال    5.6شود همین شاخص رشدی  بینی میدرصد کاهش داشته است؛ اما پیش  3،4  در حدود    ،2020در سال  

  2019درصد در سال    5.4های همین پژوهش از  اری نیز طبق دادهثبت نماید. شاخص بیک  2022درصدی را در سال    4و    2021

درصد برسد.    6.9به    2022درصد و در سال   7.4به   2021شود در سال  بینی میرسیده است و پیش  2020درصد در سال    7.2به  

اند. میزان حمایت مالی  تهپذیر حمایت گسترده مالی داشهای اقتصادی و اقشار آسیب ها برای محافظت از بنگاه در این میان دولت

تریلیون دالر تزریق سهام،    6تریلیون دالر هزینه اضافی و    7.8تریلیون دالر بوده است که شامل    13.8حدود    ،2020جهانی از مارس  

از دولت  2020باشد. در نیمه دوم سال  وام و ضمانت می بهبود وضعیت را با تمرکز بر سرمایهها بستهبسیاری    گذاری های بزرگ 

اند که شامل انتقال به اقتصاد بدون کربن،  دار را هدف قرار دادهگذاری مناطق اولویتهای بازیابی سرمایهعمومی ارائه کردند؛ این بسته

 باشد.  های اجتماعی میهای بهداشتی و زیرساختدیجیتالی شدن و تقویت سیستم

ترین بحران اقتصادی را از زمان جنگ جهانی دوم ایجاد  ی جدیگیر، همه19-های سالمتی و فاجعه انسانی کوویدفراتر از چالش

برای کاالها و خدمات، کاهش   کرد. به واسطه قرنطینه، ایجاد اختالل در زنجیره تامین جهانی، تضعیف تقاضای داخلی و خارجی 

بین بیشتر بخشگردشگری  تجاری،  کاهش سفرهای  و  و دولت المللی  اقتصادی  قرار گرهای  فشار  اعمال  ها تحت  و موجبات  فتند 

برای مدیریت و بهبود بحران را برجسته کرده است    جدید  های حاکمیتی را فراهم نمودند. این شرایط همچنین نیاز به رویکردسیاست

(OECD, 2021)  . 

 ضرورت حفظ جریان مالی تجارت 
  جابجایی کاال و خدماتو  تیجه جریان مالی تجارت است که تامین امنیت الزم  ها، حفظ جریان تجارت و در ندر راس نگرانی دولت

کند. با این حال، جریان مالی تجارت به ویژه در مواقع بحران اقتصادی الملل عمل میبه عنوان مایه حیات تجارت بین   بصورت روان

های حمایتی  (، اجرای برنامه2009-2007ی بزرگ  های گذشته )به ویژه در دوران رکود اقتصادپذیر است. در بحران بسیار آسیب

صادرات از سوی دولت با هدف جبران خالهای موجود در تامین مالی تجارت بازار خصوصی طراحی شده بود که موفق عمل کرد. با  
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کمک   19-ویدکوهای تجاری ایجاد شده توسط  ها هستند تا به جبران تخریبها مجددا به دنبال این نوع برنامهاین حساب، دولت

 شود.بسیار قابل توجه می 1های اعتبار صادراتجا نقش آژانسکنند. در این

 های اعتبار صادرات برنامه پشتيبانی سرمایه از سوی آژانس 
های تامین با آن  در ابتدا برای کاهش مشکالت نقدینگی به خصوص در معامالت تجاری کوتاه مدت که صادرکنندگان و زنجیره

ها که به صورت اند. این برنامههای پشتیبانی سرمایه در گردش خود را افزایش دادههای اعتبار صادرات برنامههستند، آژانسروبرو  

های  کند تا هزینهشود، نقدینگی را برای صادرکنندگان فراهم میبیمه یا ضمانت از طرف صادرکنندگان به موسسات مالی ارائه می 

  64اقتصادی،    برای تولید کاالهای صادراتی را تامین کند. طبق نظرسنجی سازمان همکاری و توسعهمتحمل شده توسط صادرکننده 

اند. این اقدامات شامل افزایش  ها اظهار داشتند که اقداماتی را با هدف افزایش حمایت از سرمایه در گردش انجام دادهدرصد این آژانس

 سرمایه و ایجاد تسهیالت جدید سرمایه در گردش بود.  های موجود در گردش ظرفیت یا گسترش پوشش برنامه

 اعتبار صادرات های های آژانسافزایش ظرفيت برنامه 
های پشتیبانی دولتی از معامالت کوتاه مدت، مانند  اند با افزایش در دسترس بودن برنامهها سعی کردهعالوه بر این، این آژانس

در بازار خصوصی در امور مالی تجارت کوتاه مدت را پر کنند. به همین منظور بسیاری  ها، خال موجودبیمه اعتبار صادرات یا ضمانت 

های خود را برای پوشش خطرات  ها ظرفیت برنامه های موجود را افزایش داده، امکانات جدیدی ایجاد کرده و محدودیت از آژانس

بیمهجدید گسترش داده اروپا تصمیم گرفت  عنوان مثال، کمیسیون  به  با حذف موقت همه   اند.  را  اعتباری صادراتی کوتاه مدت 

به طور   2021«، که معموال واجد شرایط حمایت عمومی نیستند، تا پایان سال  2بازار   سکیر»  یدارا   یکشورهاکشورها از لیست  

رصد در سال  د  22،  2009-2007تری در دسترس قرار دهد. این افزایش ظرفیت با هدف بهبود پس از رکود اقتصادی بزرگ  گسترده

گیری نیز بسیار مهم خواهد بود؛ طبق برآورد اتاق  افزایش یافته است و در بحران مرتبط با این همه  2011درصد در    13و    2010

المللی  بود    5تا    1،9برای بهبود سریع، ظرفیت    3بازرگانی بین  اعتبار تجاری مورد نیاز خواهد  بازار   ,OECD)تریلیون دالر در 

2021)  . 

 آخرین اقدامات تجاری کشورها 
مورد   2021مه    25تا    2020گیری طی دوماه پایانی سال  در جدول ذیل آخرین اقدامات تجاری کشورها با هدف کاهش آثار همه

 توجه قرار دارد.

   (2021مه  25) 19کووید : مروری بر اقدامات تجاری کشورها در راستای کاهش اثرات همه گیری 2جدول 

  محصوالت اقدام  نوع کشور 

 ر يتاث تحت

 بر  اثر اقدام 

 تجارت 

  تحت   ی شرکا 

 ريتاث

 تيوضع

 اقدام 

 ان یپا خیتار شروع   خیتار

  تیممنوع اکوادور 

 ی صادرات 

  ژنیاکس

 یپزشک

درمان  ی که برا ی پزشک ژنیصادرات اکس اکوادور

به    مارانیب  شودیاستفاده م  COVID-19مبتال 

 .کند یم ممنوع را

 نامشخص 2021/ 05/ 03 فعال کشورها  همه محدودکننده 

 
1 Export Credit Agencies (ECAs) 
2 marketable risk 
3 International Chamber of Commerce (ICC) 
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  محصوالت اقدام  نوع کشور 

 ر يتاث تحت

 بر  اثر اقدام 

 تجارت 

  تحت   ی شرکا 

 ريتاث

 تيوضع

 اقدام 

 ان یپا خیتار شروع   خیتار

  واکسن؛ تعرفه کاهش هند

 ژنیاکس

 یاز تعرفه واردات دارو   2021اکتبر    31تا    هند

Remdesivir  زاتیتجه  و  ژنیاکس  ها،، واکسن 

 .کندیم  یپوش چشم مربوطه

 2021/ 10/ 31 2021/ 04/ 20 فعال کشورها  همه کننده  آزاد

  تیممنوع زستان يقرق

 ی صادرات 

 محصوالت

 یپزشک

 محصوالت  و  داروها  صادرات  موقت  تیممنوع

 .یپزشک

 2021/ 10/ 14 2021/ 04/ 12 فعال کشورها  همه کننده  محدود

 مجوز ه يترک

 صادرات 

 زاتیتجه

 حفاظت

 یشخص

برا  مجوز صادرات  تجه  یبرخ  یموقت   زاتیاز 

-COVID یریهمه گ لیبه دل یمحافظت شخص

19. 

 نامشخص 2021/ 04/ 08 فعال کشورها  همه کننده  محدود

 مجوز هند

 صادرات 

 صادرات  مورد  در  یداخل  یازهاین  از  یبرخ  هند واکسن 

 .کرد اعالم را واکسن

 نامشخص 2021/ 03/ 25 فعال کشورها  همه کننده  محدود

  تیممنوع بلغارستان 

 ی صادرات 

 محصوالت

 یی دارو

 محصوالت  از   یبرخ  صادرات  موقت  تیممنوع

 .ییدارو

  انیپا کشورها  همه کننده  محدود

 افتهی

10 /03 /2021 30 /04 /2021 

 یرو   بر  واردات  یها  تعرفه  یموقت  کاهش یی دارو الکل تعرفه کاهش پهیتا نيچ

 .ییدارو الکل باتیترک

 2021/ 08/ 26 2021/ 02/ 27 فعال کشورها  همه کننده  آزاد

  واکسن؛ تعرفه کاهش ک یمكز

ظروف 

   ژنیاکس

 ظروف  و  هاواکسن  واردات   تعرفه  حذف

 .ژنیاکس یومینیآلوم

 نامشخص 2021/ 02/ 22 فعال کشورها  همه کننده  آزاد

 مجاز   طیشرا ل یبرز

 واردات   یبرا

 محصوالت

 خاص

استفاده   تیمعاف هاواکسن مجوز  و  بازار  مجوز  موقت 

واکسن    یبرا  یاضطرار بر  نظارت  و  واردات 

Covid-19. 

 نامشخص 2021/ 02/ 09 فعال کشورها  همه کننده  آزاد

  هیاتحاد

 اروپا

 مجوز

 صادرات 

  ر یغ  یکشورها کننده  محدود .هاواکسن صادرات کنترل هاواکسن

 اروپا   هیاتحاد  از

 2021/ 05/ 06 2021/ 01/ 29 فعال

  ی قایآفر

 یجنوب

برا   اتیمال هاواکسن تعرفه کاهش واردات  تعرفه  و  افزوده  ارزش   یبر 

 .شودیحذف م COVID-19واردات واکسن 

 نامشخص 2021/ 01/ 28 فعال کشورها  همه کننده  آزاد

 مجوز كا یآمر

 صادرات 

  ها؛واکسن

 زاتیتجه

 حفاظت

 یشخص

و  یاضطرار  تیریبا صدور دستورالعمل، مد دولت

 اراتیبهداشت و درمان فدرال را به استفاده از اخت

 ازیمورد ن  زاتتیاستفاده از جمله تجه  یبرا  یقانون

 زاتیتجه  جمله   از  ،COVID-19جهت مبارزه با  

 عیتوز   و  دیتول  یبرا  الزم  منابع  و  یشخص  حفاظت

 یداخل  مصارف  در  هاواکسن  و  شاتیآزما  موثر

 ( یدفاع دیتول. )قانون کرد تیهدا

 نامشخص 2021/ 01/ 21 فعال کشورها  همه کننده  محدود

  تیممنوع زستان يقرق

 ی صادرات 

 یبرخ

 زنده   واناتیح

  محصوالت   و

 یی غذا

 محصوالت  از   یبرخ  صادرات  موقت  تیممنوع

 آرد  ،   برنج   ،   ذرت  مثال   عنوان )به    خاص  ییغذا

 ( یاهیگ یها روغن ، گندم

 مشخص نا 2021/ 01/ 08 فعال کشورها  همه کننده  محدود

در   یاساس  یهاواکسن  واردات  تعرفه   موقت  حذف هاواکسن تعرفه کاهش ی ويبول

 .COVID-19مبارزه با 

 2021/ 12/ 31 2021/ 01/ 01 فعال کشورها  همه کننده  آزاد

 مجوز ل یبرز

 صادرات 

  و   سرنگ

 سرنگ سوزن

 سوزن  و   سرنگ  محصوالت  یبرا  صادرات  مجوز

 .سرنگ

 نامشخص 2021/ 01/ 01 فعال کشورها  همه کننده  محدود

 یهاواکسن تعرفه کاهش نيپيليف

COVID-19 

واکسن    یبرا  پارلمان کردن   COVID-19وارد 

مال و    اتیبدون  است  تالش  در  عوارض  بدون  و 

 یبارها   و  اصطکاک  قالب  در  ییهانهیهز  دیگویم

 دست در کشورها  همه کننده  آزاد

 یبررس

 نامشخص 2020/ 12/ 26
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  محصوالت اقدام  نوع کشور 

 ر يتاث تحت

 بر  اثر اقدام 

 تجارت 

  تحت   ی شرکا 

 ريتاث

 تيوضع

 اقدام 

 ان یپا خیتار شروع   خیتار

  ر یتاخ   به  را  واکسن  عیتوز  و  هیته  تواند یم  یادار

 .ندازدیب

 مجوز نروژ

 صادرات 

 زاتیتجه

حفاظت 

 ؛یشخص

 محصوالت

 یی دارو

 یبرخ  یمواز  صادرات  یبرا  یرسان  اطالع  فهیوظ

 .یشخص محافظت زاتیتجه و داروها از

  ر یغ  یکشورها کننده  محدود

 اروپا   هیاتحاد  از

 2021/ 06/ 30 2020/ 12/ 21 فعال

  هیاتحاد

 اروپا

  واکسن؛ تعرفه کاهش

 یها دستگاه 

 یپزشک

 ی شگاهیآزما

بر ارزش افزوده کاهش   اتیاعمال نرخ مال  امکان

ته  افتهی -و دستگاه   COVID-19واکسن    هیدر 

 .یشگاه یآزما صیتشخ یپزشک یاه

  ر یغ  یکشورها کننده  آزاد

 اروپا   هیاتحاد  از

 2021/ 04/ 30 2020/ 12/ 11 فعال

 هیسهم هند

 صادرات 

  یهاتیک

 یصیتشخ

 یهاتیک  از   یخاص  انواع  یبرا  صادرات  هیسهم

 .یصیتشخ

 2021/ 02/ 28 2020/ 12/ 01 فعال کشورها  همه کننده  محدود

 یهاواکسن تعرفه کاهش یاندونز

Covid-19 

و    Covid-19واکسن    واردات واردات  تعرفه  از 

 بر ارزش افزوده معاف است. اتیمال

 نامشخص 2020/ 11/ 26 فعال کشورها  همه کننده  آزاد

 یهاواکسن تعرفه کاهش انگلستان 

Covid-19 

بر ارزش   اتیموقتا تعرفه واردات و مال  انگلستان

واکسن   واردات  بر  اعمال شده  -COVIDافزوده 

 .کندیرا حذف م 19

 نامشخص 2020/ 11/ 24 فعال کشورها  همه کننده  آزاد

  و   مواد تعرفه کاهش تنامیو

 هیاول  قطعات

 التورها یونت

 هیتهو  یهادستگاه   دیتول  یبرا  شده   وارد  قطعات

از   COVID-19  یدمیبه منظور کنترل و مهار اپ

 واردات معاف هستند. اتیمال

 نامشخص 2020/ 11/ 11 فعال کشورها  همه کننده  آزاد

(Macmap, 2021) 

 تحوالت تجاری ایران  
 افت تجارت طی سه سال اخیر:  •

از اواخر   19بدنبال خروج امریکا از برجام و تداوم آن تاکنون و در ادامه شیوع کووید    1397ها از اردیبهشت ماه  تشدید تحریم 

تجارت  ارزش  کل  جمهوری اسالمی ایران،  ؛ بطوری که طبق گزارش گمرک  شدکشور  تجارت خارجی  سبب افت مداوم    1398سال  

رسیده  1399میلیارد دالر در سال  74و در نهایت به  1398دالر در سال  میلیارد 85به  1397میلیارد دالر در سال  87کاالیی از 

  1397مقایسه با سال  درصدی در 16و  1398در مقایسه با ی درصد  13افت با  1399سال خارجی است. مطابق این آمار، تجارت 

   روبرو بوده است.

میلیارد دالر در سال    3.1به    1397میلیارد دالری کشور در سال    5/1این تحوالت تجاری موجب شد که کسری تراز تجاری   

افزایش یافته است؛ با تشدید کسری تراز تجاری، تامین نیازهای وارداتی با استفاده    1399میلیارد در سال    3.9و در نهایت به    1398

 در بدترین شرایط قرار داشته است.   1399تر شده و در سال های اخیر سخت سال از درآمدهای صادراتی همواره طی 

، بخش تجارت خارجی کشور، شاهد کاهش ارزش واحد صادراتی و وارداتی  (1399-1397)طی همین دوره سه سالههمچنین  

و    1230به    1334واحد وارداتی از  دالر در تن و ارزش    308و    306به    379ست؛ بطوری که ارزش واحد صادراتی از  بوده انیز  

دالر در تن کاهش یافته است. بنابراین بجز عارضه ساختاری صادرات ارزانتر در مقابل واردات گرانتر در بخش تجارت خارجی    1153

 کشور، روند نزولی کاهش ارزش واحد تجاری را نیز تجربه شده است.

 بازیابی نسبی تجارت در دوماهه نخست سال جاری:  •
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  بت از روندی رو به رشدی نسمیلیارد دالر(  12.8)به ارزش    1400ساس آمار گمرک کشور، تجارت در دوماهه نخست سال بر ا

درصدی تجارت در دو ماهه   83اما علیرغم رشد چشمگیر  ؛ برخوردار بوده استمیلیارد دالر(  7 ) به ارزش  قبل  مدت مشابه سالبه 

میلیارد دالر( به    15) به ارزش    1398تر یعنی  ، در مقایسه با تجارت سال قبل1399نسبت به مدت مشابه سال    1400نخست  

تجارت در دو ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته، در  به عبارت دیگر علیرغم بازیابی قابل توجه    ؛درصد کمتر است  15میزان  

های  عالوه بر تحریم، درگیر محدودیت  1398  همچنان شکاف وجود دارد. کشور در سال   1398مقایسه با مدت مشابه دوسال گذشته  

رفع  از جمله مسدودی مرزها، کاهش تولید و عرضه برخی محصوالت و مشکالت بازگشت ارز بوده است که    19ناشی از شیوع کووید  

 ، رشد تجارت در دو ماهه اول سال را بدنبال داشته است. موانعاین نسبی برخی از 

ست سال جاری )افزایش بیشتر صادرات در مقایسه با واردات(، اندکی از کسری تراز تجاری  در اثر تحوالت تجاری دو ماهه نخ

رسیده است. البته تجارت دو ماهه    1400میلیون دالر در دو ماهه نخست سال    205کاسته شده و به    1399میلیون دالر سال    763

 میلیارد دالری برخوردار بوده است.   1.5با مازاد   1398کشور در سال 

ارزش بیانگر حرکت به سمت کاالهای دارای ارزش افزوده باالتر است.  1400رشد ارزش واحد صادراتی طی دو ماه نخست سال 

افزایش    1399سال  دو ماهه نخست  دالر در تن در    296به    1398سال  دو ماهه نخست  دالر در تن در    278واحد صادراتی که از  

دالر در   1196در مقابل ارزش واحد وارداتی که از  .  رسیده است  1400تن در سال  دالر در    374با جهش چشمگیری به  و     یافت

به    1400کاهش یافته بود، مجددا در سال    1399دالر در تن در دو ماهه نخست سال    784به     1398دوماهه نخست سال    درتن  

   افزایش یافت.  1400دالر در تن در دو ماهه نخست سال  1217

در  از قبیل پتروشیمی و میعانات گازی، صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی و سایر صنایع  های کاالیی صادراتی  همه گروه

نقش مثبت ایفا کردند در این میان لحاظ نرخ رشد، محصوالت معدنی و  صادرات غیرنفتی  1400نخست سال  افزایش رشد دو ماهه 

 ست. درصد بسیار برجسته بوده ا 192صنایع معدنی با 

 شرکای تجاری ایران تمرکز     •

و امارات متحده    درصد(  21.3)، عراق  درصد(  25.9)کشورهای چین  شامل    1399پنج شریک عمده صادراتی ایران در سال  

درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص   74.3درصد( در مجموع    6.6درصد( و افغانستان ) 7.2درصد(، ترکیه )  13.3)عربی  

 1398این پنج کشور در سال    ،از تهدیدات حوزه تجارت خارجی کشور استبر تعداد شرکای تجاری محدود  ز شدید  کمرتاند.  داده

  1399صادرات به آنها در سال  افت  درصد از صادرات ایران محسوب می شدند که علیرغم    73.5نیز از مقاصد عمده با اختصاص  

یه و امارات متحده عربی در بین شرکای صادراتی ایران،  همچنان تمرکز مقاصد  )بجز کشور امارات متحده عربی( و جابجایی رتبه ترک

 صادراتی بر پنج شریک عمده تشدید شده است. 

  11.3درصد(، ترکیه )    35.1درصد(، امارات متحده عربی)  35.3تشدید شده است. کشورهای چین )تجاری  در واردات نیز تمرکز  

مهم در سال  وارداتی  درصد از نیازهای وارداتی کشور، پنج مبدا    82صد( با تامین حدود  در  4.7درصد( و آلمان)    5.5هند)درصد(،  

درصد در تامین نیازهای   70حدود  کمتر و در  سهم 1398این پنج کشور در سال این در حالی است که  ،شدند محسوب می 1399

 وارداتی ایران را برعهده داشتند.

صادرات به همه بیست مقصد عمده    یدرصد  49جارت خارجی کشور شاهد رشد  ( بخش ت1400در دو ماهه نخست سال جاری )

، همچنان 1399سال    پنج شریک اول صادراتی ایران دردرصدی( خود بوده است. با این وجود    14صادراتی ) بجز عراق با کاهش  
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صادراتی ، تمرکز صادرات مختلف  ه مقاصد  با توجه به رشد صادرات ب  اند،نیز اختیار داشته   1400دوماهه نخست سال  این جایگاه را در  

  73درصد به    87بر پنج شریک اول اگرچه همچنان باالست اما به عنوان یک اتفاق مثبت، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از  

کشور  همسایه    15تمرکز صادرات بر با کاهش  1400درصدی صادرات در دو ماهه نخست سال  48رشد  درصد کاهش یافته است.

مصاف شد. این تغییر نشان دهنده آن    1400درصد در دو ماهه نخست سال    49به    1399درصد در دو ماهه نخست سال    60از  

حفظ و ارتقای موقعیت ایران در کشورهای همسایه بایستی به  است که عالوه بر توسعه بازار و  تالش برای افزایش ماندگاری در بازار

 های مغفول تجارت ایران نیز فراهم شود.تا امکان تحقق پتانسیلو در سایر کشورهای جهان نیز توجه نمود   تری وسیعگستره

درصد، روسیه    22ز هند  مبدا مهم وارداتی ) بج  20بین   واردات از اکثر کشورهای حاضر در    1400در دو ماهه نخست  همچنین  

علیرغم تغییر در جایگاه برخی ازکشورها در تامین    یوارداتشرکای  در خصوص  رو به افزایش بوده است.  درصد(    23درصد، ایتالیا    48

شریک اول در واردات کاهش نامحسوسی در سهم پنج  است بطوری که  بازاهای وارداتی کاهش نیافته  نیازهای وارداتی ایران، تمرکز  

، اما دو  استمشاهده شده    1400درصد در دو ماهه نخست سال    69.5به    1399درصد در دو ماهه نخست سال    70.2از  ن  ایرا

هر چند سهم باالیی   اند میان پنج شریک اول وارداتی ایران شدهدو  کشور روسیه و هند در  جایگزین کشور اروپایی آلمان و سوئیس 

از طریق کشورهای امارات متحده    1400درصد تامین واردات ایران در دوماهه نخست سال    50بیش از    در تامین واردات ایران ندارند. 

درصد( و سوئیس   4.4درصد(، آلمان )  9.8)درصد(  صورت پذیرفته است و کشورهای ترکیه    22.8درصد( و چین )  28.2عربی )

درصد و امارات متحده عربی با اختصاص    24.5صاص  های بعدی قرار دارند. در مدت مشابه سال قبل چین با اختدرصد( در رتبه  4.3)

درصد به ترتیب رتبه اول و دوم را به خود اختصاص داده بودند که دو ماهه نخست سال جاری، امارات متحده عربی از چین   21.4

      .  ه و رتبه اول را به خود اختصاص داد.پیشی گرفت

 ها در کاهش واردات  نقش ممنوعیت •

یکی از  سازد.  صادرات کاالهای صنعتی را فراهم میتولید و  ای، محرک تولید بوده و زمینه  ای و سرمایهسطهواردات کاالهای وا

معاونت امور صنایع وزارت طبق گزارش  واردات برخی اقالم  بوده است. ممنوعیت،  1399در سال دالیل اصلی کاهش واردات کشور 

 ۵۳۹هزار و  یکممنوعیت    میلیون دالر از محل  ۸۰۰پنج میلیارد و  در اثر این اقدام معادل    جوییصرفه، میزان  صنعت، معدن و تجارت

ای باالترین سهم واردات کشور مربوط به کاالهای واسطه  بوده است.    1399در سال    ردیف تعرفه کاالیی  ۷۲۲قلم کاال و محدودیت  

های کاهش واردات در رتبه های بعدی قرار دارند، سیاست  درصد(  14ای)درصد( و سرمایه  16درصد( است، کاالهای مصرفی)  70)

درصدی کاالهای    8درصد( بیشترین اثر را داشته است )تقریبا دو برابر نرخ کاهش    16اگرچه از لحاظ نرخ کاهش در کاالهای مصرفی )

نموده است بطوری که به کاهش   رد  ای واای(، اما از لحاظ کاهش ارزش واردات، بیشترین  لطمه را بر واردات کاالهای واسطهواسطه 

کاالهای مصرفی منجر   در  میلیارد دالر 1.2ای در مقابل کاهش  کاالهای سرمایه از    میلیارد دالر  0.5این اقالم و  از  میلیارد دالر    2.4

 .  ای بصورت افت تولید و صادرات غیرنفتی نمایان شده استآثار کمبودها در کاالهای واسطه ای و سرمایه شده است.

ایم، طی  بودهدر مقایسه با مدت مشابه سال قبل کشور دات روا در درصدی  29.5رشد شاهد  1400در دو ماهه نخست سال اما  

که به   داشته استاختصاص  درصد(    13.8ای )درصد( و سرمایه  70.9ای )درصد واردات به کاالهای واسطه  84بیش از  این دو ماه  

تداوم روند افزایش واردات این اقالم ، می تواند به    اند.مدت مشابه سال قبل برخورداربوده  درصد نسبت به  50و    25ترتیب از رشد  

 رشد تولید داخلی و  صادرات منجر شود.

 1400ها و اقدامات دولت با هدف بهبود روند تجارت کشور در  سیاستگذاری •
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اقداماتی از سوی دولت     1399سال  در  درصدی    13و جبران کاهش    ۱۴۰۰برای توسعه و گسترش تجارت خارجی در سال  

از ابتدای خرداد تا    به واحدهای صادراتی  میلیارد ریال تسهیالت  ۴۷۱هزار و    ۶بیش از  اعطای  توان به  از جمله میصورت پذیرفت که  

ل و توسعه میلیارد تومان برای حمل و نق  ۲۰۰  و1400  میلیارد تومانی در بودجه  ۸۰۰تخصیص اعتبار  در کنار    1399ماه  پایان بهمن

های صادراتی در بودجه  تصویب یک هزار میلیارد تومان برای مشوق ،  صادرات محصوالت کشاورزی با کمک وزارت جهاد کشاورزی

میلیون دالر  ۴۶۹میلیارد و    ۲تصویب  ، بازارچه مشترک و افتتاح یک مرز رسمی جدید با پاکستان  ۶توافق بر سر ایجاد   ،  ۱۴۰۰سال  

، تصویب  ۹۸درصدی آن در مقایسه با سال    ۱۸۹و رشد    ۹۹های صنعت، معدن و تجارت در سال  گذاری خارجی در بخشسرمایه

کنار  اشاره کرد که در کنار    مجمع تشخیص مصلحت نظاماز سوی    صنعتی-منطقه ویژه اقتصادی و هفت منطقه آزاد تجاری  ۱۳ایجاد  

را    1400بهبود وضعیت تجاری کشور در سال  ،  انتظار  هارفع تحریمها در جهت  شهمچنین تالواکسیناسیون سراسری در جهان و  

 . کندایجاد می

 بندی جمع 
الملل را به سمت بهبود سوق دهند؛ در این  اند روند تجارت بینهای تجاری و اقتصادی موجود، کشورها توانستهبا توجه به داده

الملل در سال جاری ها از وضعیت آتی تجارت بینبینیشود. پیش ذار تلقی میمیان نقش کشورهای شرق آسیا بسیار پر رنگ و اثرگ

ها بر تامین تسهیالتی در راستای استمرار ها و تمرکز آنهای حمایتی دولت رسد که بستهبینانه و مثبت بوده است و به نظر میخوش

از روشنی را برای تجارت رقم بزنند. در کنار اقدامات  اندجریان مالی تجارت، به خصوص در معامالت کوتاه مدت توانسته است چشم

ها قرار دارد و به نظر  های موقت صادراتی در کاالهای استراتژیک مورد توجه دولتهایی نظیر محدودیتاین چنینی، همچنان تاکتیک

رل قرار نگرفته باشد، چنین  گیری تحت کنتدر سطح کالن اجرا نشده باشند و همه  های واکسیناسیونکه برنامهرسد تا زمانی می

کاهش در صادرات و واردات کشور در دهد  هایی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. تمرکز بر اقتصاد و تجارت ایران نیز نشان میسیاست

روند کند رو به   بوده است. های مرتبط با آن  و محدودیت  19کووید  گیری  همهناشی از تحریم، متاثر از  سال گذشته، عالوه بر اثرات  

بدنبال    1399در سال  ، کاهش شکاف ارزش تجارت با مدت مشابه سال قبل را  1399های پایان سال  ماهدر  کشور    بهبود تجارت

با توجه   ال قبلنسبت به مدت مشابه س  1400قابل مالحظه تجارت در دو ماهه نخست سال  رشد  داشته است. این روند با توجه به  

خواهد  کشورتجارت  وضعیت  و بازیابی  ، امیدبخش بهبود نسبی  ها و اقدامات حمایتی دولت از بخش تجارت خارجی کشور به مشوق 

 بود.
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