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چکیده
ــر فصــل  کیــد ب ــا تا نشــریه شــماره 11 پایــش تحــوالت تجــاری در خصــوص آخریــن وضعیــت تجــارت جهانــی و ایــران )ب

زمســتان 1400(:

تحوالت جهانی تجارت	 

روند رشد مثبت تجارت جهانی در طول سال 2021 و افزایش 19 درصدی ارزش تجارت نسبت به پیش از همه گیری

کــرد و در هــر فصــل بــه افزایــش خــود ادامــه داد؛  رشــد تجــارت جهانــی در طــول ســال 2021 بــا رونــد مثبتــی ادامــه پیــدا 

کــه نســبت بــه ســال 2020 حــدود 25  کلــی، ارزش تجــارت جهانــی در ســال 2021 بــه 28.5 تریلیــون دالر رســید  بــه طــور 

درصــد افزایــش و نســبت بــه ســطح قبــل از همه گیــری در ســال 2019 حــدود 13 درصــد افزایــش داشــت. رشــد تجــارت 

کنــد آن در ســه ماهــه ســوم ســال 2021، در ســه ماهــه چهــارم 2021 حــدود 3 درصــد  جهانــی پــس از رونــد نســبتا 

افزایــش یافــت.

توقف رشد تجارت جهانی در ژانویه سال 2022

کــه رشــد تجــارت هنــوز 1.2  طبــق داده هــا، حجــم تجــارت جهانــی در ژانویــه 2022 در مقایســه بــا دســامبر 2021، زمانــی 

کاهشــی را در واردات و صــادرات )2.7- و  درصــد بــود، افزایشــی نداشــته اســت )0.0%(. اقتصادهــای نوظهــور رشــد 

کرده انــد. تجــارت منطقــه یــورو در بخــش واردات 0.9 درصــد  1.5- درصــد( بــه ویــژه در آســیای نوظهــور و چیــن ثبــت 

و در بخــش صــادرات 1.2 درصــد افزایــش یافتــه اســت. تولیــد صنعتــی جهــان نیــز در ژانویــه 1.8 درصــد نســبت بــه 

دســامبر افزایــش یافــت. در دســامبر ایــن 1.4 درصــد بــود.

چشم انداز تجارت جهانی	 

عوامل موثر بر تحول تجارت جهانی در سال 2022 مطابق بررسی ها و پیش بینی های انجام شده

کاهشــی رشــد اقتصــاد جهانــی بــرای ســال 2022 بــه واســطه تــورم جهانــی و سیاســت های  9 پیش بینــی 

ــر از حــد انتظــار بــرای تجــارت جهانــی بــه دلیــل  کم ت کنتــرل ایــن تــورم و پیش بینــی رشــد  کشــورها در  آتــی 

ــی؛ ــاد جهان ــه اقتص ــتگی آن ب وابس

کمبــود نیمــه هــادی و  9 ــر زنجیره هــای تامیــن، اختــاالت لجســتیک،  اســتمرار فشــار ناشــی از همه گیــری ب

افزایــش قیمــت انــرژی بــه واســطه اختــاالت ناشــی از جنــگ اوکرایــن؛

نظیــر مشــارکت  9 ابتــکارات منطقــه ای  پــی  تجــاری در  رشــد منطقــه ای شــدن جریان هــای  بــه  رو  رونــد 

تامین کننــدگان  بــه  اتــکا  افزایــش  ب  و  آفریقــا  قــاره  تجــاری  آزاد  منطقــه  و  منطقــه ای  جامــع  اقتصــادی 

جغرافیایــی؛ نظــر  از  نزدیک تــر 
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تشــدید نگرانی هــا در مــورد پایــداری بدهــی در نیمــه نخســت 2022 بــه دلیــل فشــارهای تورمــی فزاینــده و  9

تاثیــر منفــی آن بــر ســرمایه گذاری ها و جریان هــای تجــارت بین المللــی.

اثرات بحران اوکراین بر تجارت جهانی	 

کاهــش آن از  9 بازنگــری پیش  بینــی رشــد تجــارت جهانــی ســال جــاری از ســوی ســازمان تجــارت جهانــی و 

4.7 بــه 2.5 درصــد بــه دلیــل جنــگ اوکرایــن؛

تجــارت مــواد غذایــی: ســهم 16 درصــدی روســیه و اوکرایــن از بــازار غــات جهــان و وابســتگی تعــدادی از  9

کشــورهای بــا درآمــد پاییــن بــه واردات مــواد غذایــی از اوکرایــن و افزایــش شــاخص قیمــت مــواد غذایــی بــه 

واســطه بحران هــای ناشــی از جنــگ اوکرایــن؛

تجــارت انــرژی: افزایــش قیمــت انــرژی در جهــان بــه دلیــل تحریــم روســیه بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن  9

کنــار اســتمرار رونــد صــادرات انــرژی روســیه بــه رغــم تحریم هــا بــه دلیــل وابســتگی  تامین کننــدگان جهــان در 

کشــور؛ گاز ایــن  ســاختاری اروپــا بــه 

ــه واســطه محدودیت هــای  9 ــردد در حمــل و نقــل ریلــی ب ــا 8 درصــدی ت بخــش حمــل و نقــل: افزایــش 5 ت

کامــل بــه مســیرهای لجســتیکی بــه  امنیتــی و هزینــه بیشــتر در ســایر مســیرها و عــدم امــکان دسترســی 

دلیــل اقدامــات محدودکننــده در حریــم هوایــی، عــدم اطمینــان پیمانــکاران و نگرانی هــای امنیتــی در پــی 

جنــگ اوکرایــن.

تحوالت تجاری ایران	 

کسری تراز تجاری کفه ترازو به سمت واردات و تشدید  کشور با سنگینی  بازیابی قابل مالحظه تجارت 

کشــور بــا رشــدی 37.4 درصــدی نســبت بــه ســال 1399 )73.7 میلیــارد دالر( بــه  کاالیــی در ســال 1400   ارزش تجــارت 

کارها، افزایش  کســب و  کرونایــی، توســعه فعالیت  101.6 میلیــارد دالر رســیده اســت. تــاش بــرای رفــع محدودیت هــای 

کاهــش نســبی محدودیت هــای  گازی و همچنیــن  قیمــت جهانــی نفــت، فراورده هــای نفتــی، پتروشــیمی و میعانــات 

تحریمــی آمریــکا پــس از روکار آمــدن بایــدن در ســال 1400 ســبب شــد تــا پــس از ســپری شــدن افــت مســتمر طــی دو ســال 

کشــور  قبل تــر، رشــد 15.7 درصــدی نســبت بــه ســال 1397 و رشــد 19.5 درصــدی نســبت بــه ســال 1398 در تجــارت 

کاالیــی بــه فراتــر از رقــم تجــارت ســال 1397 )در حــدود  گذشــت ســه ســال ارزش تجــارت  تجربــه شــود. بنابرایــن پــس از 

19 میلیــارد دالر( رســیده اســت.

شکنندگی صادرات در مقایسه با واردات در برابر محدویت های تجاری 

ــکا  کشــور طــی چهــار ســال اخیــر ناشــی از خــروج آمری بررســی های آمــاری نشــان می دهــد نوســانات تجــارت خارجــی 
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کرونــا، در بخــش صــادرات  از برجــام در اردیبهشــت مــاه ســال 1397 و تشــدید تحریم هــا و همچنیــن شــیوع ویــروس 

خ متوســط  کــه صــادرات از ســال 1377 تــا ســال 1399 بطــور مــداوم بــا نــر بیــش از بخــش واردات بــوده اســت؛ بطــوری 

خ مثبــت دو درصــدی ادامــه  کاهــش بــود، امــا رشــد واردات حتــی در ســال 1398 نیــز بــا نــر ســاالنه 39 درصــد در حــال 

ــاد  ــا و ایج کرون ــی از  ــی ناش ــار منف کاهــش آث ــرای  ــاش ب ــد. ت ــدی مواجــه ش کاهــش 11 درص ــا  ــال 1399 ب یافــت و در س

کشــور و همچنیــن تحــوالت مثبــت قیمتــی فراورده هــای نفتــی و پتروشــیمی  هماهنگــی  در فرایندهــای تولیــد و تجــارت 

در جهــان، رشــد 39.6 درصــد در صــادرات )13.8 میلیــارد دالر( و 36.3 درصــد در واردات )14.1 میلیــارد دالر( و 

کشــور در ســال 1400 را رقــم زد. کاالیــی  درمجمــوع رشــد 38 درصــدی تجــارت 

رشد صادرات نیازمند حمایت هدفمند از طریق مدیریت واردات نهاده های تولید و تسهیل فرایندهای تجاری 

کاالهــای اساســی و همچنیــن فراهم ســازی نهاده هــای مــورد  کشــور بــرای تامیــن  صــادرات منبــع تامیــن ارز مــورد نیــاز 

کشــاورزی در جهــت رشــد اقتصــادی و از آن مهم تــر دســتیابی بــه فرصت هــای شــغلی  نیــاز بــرای تــداوم تولیــد صنعتــی و 

کــه علیرغــم رشــد قابــل ماحظــه حجــم تجارت  کشــور در ســال های 1398 و 1399 ســبب شــد  بیشــتر اســت. افــت تجــارت 

که رشــد متوســط ســاالنه  در ســال 1400 نســبت بــه ســال 1397، تنهــا حــدود 3.9 میلیــارد دالر )8.8 درصــد( افزایــش یابــد 

حــدود 5 درصــد طــی چهــار ســال اخیــر را نشــان می دهــد، بــا ایــن وجــود، ماحظــه می شــود در برابــر رشــد متوســط 7.1 

کمتــر و ســاالنه حــدود 2.9 درصــد بــوده اســت. درصــدی بخــش واردات، رشــد بخــش صــادرات 

جهــش تجــارت در زمســتان 1400 و ثبــت باالتریــن ارزش واحــد تجــاری طــی فصــول چهــار ســال اخیــر بــا تکیــه بــر 

گازی و محصــوالت پتروشــیمی و 60 درصــدی محصــوالت معدنــی ــات  افزایــش 30 درصــدی قیمــت صادراتــی میعان

ارزش تجــارت فصلــی بیــن ارقــام 19 تــا 24 میلیــارد دالر از بهــار 1397 تــا تابســتان 1400 )به جــز بهــار و تابســتان 

کرونایــی(، در پائیــز و زمســتان 1400 بــا یــک  1399 بــه ترتیــب بــا ارزش 14 و 16 میلیــارد دالر متاثــر از محدویت هــای 

کــه طــی چهــار ســال اخیــر باالتریــن ارزش  جهــش بــه ترتیــب بــه ارقــام 27 و 30 میلیــارد دالر  افزایــش یافــت؛ بطــوری 

کفــه تــرازو بــه ســمت واردات تجربــه شــده اســت. هــر چنــد  کشــور، البتــه بــا ســنگینی  فصلــی بــرای صــادرات و واردات 

افزایــش واردات در زمســتان 1400 بیشــتر وابســته بــه رشــد تنــاژ وارداتــی)27.6 درصــد( بــوده اســت تــا ارزش واحــد 

وارداتــی )5.7 درصــد(، امــا در مــورد صــادرات، بالعکــس رشــد ارزش واحــد صادراتــی )25.5 درصــد( باالتــر از رشــد تنــاژ 

)9.7 درصــد( موجبــات رشــد صــادرات را فراهــم نمــوده اســت. همچنیــن در میــان محصــوالت صادراتــی، افزایــش 31 

گازی )از 302 دالر در تــن در ســال 1399 بــه 396 دالر در تــن  درصــدی ارزش واحــد صــادرات پتروشــیمی و میعانــات 

در ســال 1400( و رشــد 64 درصــدی در ارزش هــر تــن محصــول صادراتــی بخــش معــدن و صنایــع معدنــی )از 173 دالر 

در تــن در ســال 1399 بــه 283 دالر در تــن در ســال 1400( نقــش تعیین کننــده ای  )بــا توجــه بــه ســهم در مجمــوع 79 

کشــور( داشــته اند. گــروه در ســبد صادراتــی  درصــدی ایــن دو 
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مقصــد  ســومین  عنــوان  بــه  امارات متحده عربــی  بجــای  جایگزینــی  و  ترکیــه  بــه  صــادرات  برابــری   1.5 رشــد 

تــی  عمده صادرا

کشــور بــوده و از ایــن حیــث  کاالهــای غیرنفتــی  کشــور ترکیــه در ســال های اخیــر مقصــد بیــش از 12.5 درصــد از صــادرات 

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

کاهــش یافتــه و بــا  کشــور در صــادرات غیرنفتــی ایــران بــه حــدود 7.2 درصــد  کرونــا، ســهم ایــن  از انســداد مرزهــا در اثــر 

گرفــت، امــا در ســال 1400 بــا توجــه بــه رفــع  صادراتــی بــه ارزش  2.5 میلیــارد دالر در جایــگاه 4 ام مقاصــد صادراتــی قــرار 

ــا افزایــش 2.4 برابــری و دســتیابی بــه صــادرات بیــش از 6 میلیــارد دالری )و ســهم 12.5  کرونایــی ب محدودیت هــای 

درصــدی( بــه جایــگاه ســوم در بیــن مقاصــد صادراتــی ایــران رســیده اســت.

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

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

ســال 1400 ارزش واردات کاالهــای واســطه ای 37.2 میلیــارد دالر و کاالهــای ســرمایه ای 7.2 میلیــارد دالر بــوده 

اســت. ارزش واردات کاالهــای مذکــور کــه در ســال قبــل تــر )1399( بــه ترتیــب به  27.1 میلیــارد دالر و 5.4 

میلیــارد دالر بــود بــا افزایــش 37 و 35 درصــدی مواجــه شــده و در مجمــوع 11.9 میلیــارد دالر افزایــش یافت بدین 

ترتیــب ســهم کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای از کل واردات کشــور از 83.6 در ســال 1399 بــا افزایــش اندکــی 

بــه 83.8  افزایــش و ســهم کاالهــای مصرفــی بــا کاهــش 0.1 درصــدی بــه 13.7 درصــد رســیده اســت.   
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مقدمه   1
کــه بــه تحــوالت غالــب در حــوزه تجــارت بین الملــل  گزارش هــای پایــش تحــوالت تجــاری  ایــن شــماره از سلســله 

گرفتــه اســت. داده هــای  می پــردازد، تحــوالت عمــده تجــاری در دو ســطح بین المللــی و داخلــی مــورد توجــه قــرار 

گرفتــه اســت. در ادامــه  تجــاری زمســتان 1400 )ســه ماهــه چهــارم ســال 2021 و ابتــدای ســال 2022( مــورد بررســی قــرار 

گرفتــه اســت. در  ــرار  ــی مــورد توجــه ق ــه چشــم اندازی از تجــارت جهان ــار ارائ کن ــر ثبــت ایــن داده هــا در  ــر ب عوامــل موث

گرفتــه اســت.  ــر آن نیــز مــورد ارزیابــی قــرار  ــر ب ــزارش تحــوالت تجــاری ایــران و عوامــل موث گ بخــش دوم ایــن 

تحوالت تجاری جهان   2
روند مثبت رشد تجارت جهانی در طول سال 2021	 

کــرد و در هــر فصــل بــه افزایــش خــود ادامــه داد؛  رشــد تجــارت جهانــی در طــول ســال 2021 بــا رونــد مثبتــی ادامــه پیــدا 

کاالهــا نبــود؛ تجــارت خدمــات نیــز در طــول ســال 2021 رشــد قابــل توجهــی داشــت و در  ایــن رشــد تنهــا محــدود بــه 

نهایــت در ســه ماهــه چهــارم 2021 بــه ســطوح قبــل از همه گیــری رســید.

افزایش 19 درصدی سطح ارزش تجارت جهانی در سال 2021 نسبت به پیش از همه گیری	 

کــه نســبت بــه ســال 2020 حــدود 25  کلــی، ارزش تجــارت جهانــی در ســال 2021 بــه 28.5 تریلیــون دالر رســید  بــه طــور 

درصــد افزایــش و نســبت بــه ســطح قبــل از همه گیــری در ســال 2019 حــدود 13 درصــد افزایــش داشــت. رشــد تجــارت 

کنــد آن در ســه ماهــه ســوم ســال 2021، در ســه ماهــه چهــارم 2021 حــدود 3 درصــد  جهانــی پــس از رونــد نســبتا 

افزایــش یافــت.

تر در سال 2021 نسبت به پیش از همه گیری در تجارت خدمات	  ثبت رکورد باال

کــه  کاال 200 میلیــارد دالر افزایــش یافــت و بــه حــدود 5.8 تریلیــون دالر رســید  طــی ســه ماهــه چهــارم 2021، تجــارت 

ــه حــدود 1.6  ــد اســت. در همیــن دوره، تجــارت خدمــات حــدود 50 میلیــارد دالر افزایــش یافــت و ب ــورد جدی یــک رک

گرفتــن مقیــاس رشــد ســاالنه، تجــارت  کمــی باالتــر از ســطح قبــل از همه گیــری اســت. بــا در نظــر  کــه  تریلیــون دالر رســید 

ــرده  ک ــه رشــد 17 درصــدی تجــارت خدمــات، عملکــرد بهتــری را ثبــت  ــا افزایــش حــدود 27 درصــدی نســبت ب کاال ب

.)UNCTAD, 2022( اســت
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(UNCTAD, 2022)

نمودار 1. روند بهبود تجارت جهانی در سال 2021 و ابتدای 2022

توقف رشد تجارت جهانی در ژانویه سال 2022	 

در حــال حاضــر داده هــای تجــاری مرتبــط بــا ســه ماهــه اول 2022، بــرای مــاه ژانویــه منتشــر شــده اســت. طبــق ایــن 

کــه رشــد تجــارت هنــوز 1.2 درصــد  داده هــا، حجــم تجــارت جهانــی در ژانویــه 2022 در مقایســه بــا دســامبر 2021، زمانــی 

کاهشــی را در واردات و صــادرات )2.7- و 1.5-  بــود، افزایشــی نداشــته اســت )0.0%(. اقتصادهــای نوظهــور رشــد 

کرده انــد. تجــارت منطقــه یــورو در بخــش واردات 0.9 درصــد و در  درصــد( بــه ویــژه در آســیای نوظهــور و چیــن ثبــت 

بخــش صــادرات 1.2 درصــد افزایــش یافتــه اســت. تولیــد صنعتــی جهــان نیــز در ژانویــه 1.8 درصــد نســبت بــه دســامبر 

.)CPB, 2022( افزایــش یافــت. در دســامبر ایــن 1.4 درصــد بــود

(CPB, 2022)

کندگی تغییر تجارت در مناطق مختلف جهان در ژانویه 2022 شکل 1. پرا
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کشورها در ژانویه 2022 کاالیی  2-1. تجارت 
کشــورها در ژانویــه 2022، بریتانیــا بیشــترین رشــد را در  کاالیــی  طبــق ارزیابــی ســازمان تجــارت جهانــی از رونــد تجــارت 

کاال)43 درصــد( در ژانویــه بــه ثبــت رســانده اســت. ژاپــن نیــز رشــد منفــی )1-%( را  کاال )28 درصــد( و واردات  صــادرات 

کــرده اســت.  گــزارش  در مــاه ژانویــه در بخــش صــادرات 

کاال در ژانویه 2022 جدول 2. تجارت خدمات در ژانویه)ماهانه(جدول 1. تجارت 

کشور / منطقه
کشور / وارداتصادرات

منطقه

وارداتصادرات

درصدارزشدرصدارزشدرصدارزشدرصدارزش 

101178614اتحادیه اروپا3272424220چین

66154728آمریکا2021124242اتحادیه اروپا

ایاالت متحده 
----چین1471525922آمریکا

3412012بریتانیا17426-55ژاپن

31811-11ژاپن35286943بریتانیا

22241334هند55156035کره جنوبی

)WTO, 2022(- 11251118کره جنوبی)ارزش به میلیارد دالر- درصد رشد ماهانه نسبت به سال قبل

کشورها در ژانویه 2022 2-2.  تجارت خدمات 
کــره 25 درصــد  کشــورها در ژانویــه 2022، جمهــوری  کاالیــی  طبــق ارزیابــی ســازمان تجــارت جهانــی از رونــد تجــارت 

کاهــش 3- درصــدی را نســبت بــه  کــه ژاپــن در ژانویــه  کــرده اســت، در حالــی  رشــد صــادرات خدمــات تجــاری را ثبــت 

کــرده اســت. هنــد نیــز رشــد قابــل توجهــی در بخــش واردات )34 درصــد( داشــته اســت. ســال قبــل تجربــه 

2-3. روند تجارت منطقه ای در فصل چهارم 2021
کشورهای توسعه یافته در فصل چهارم 2021	  کشورهای در حال توسعه نسبت به  عملکرد بهتر 

کشــورهای توســعه یافتــه افزایــش  کشــورهای در حــال توســعه بیشــتر از  کاال بــرای  در ســه ماهــه چهــارم 2021، تجــارت 

کشــورهای در حــال توســعه در ســه ماهــه چهــارم 2021 حــدود 30 درصــد بیشــتر از ســه ماهــه چهــارم  یافــت. صــادرات 

کشــورهای توســعه یافتــه حــدود 15 درصــد اســت. عــاوه بــر ایــن، رشــد  2020 بــوده اســت. در مقایســه، ایــن رقــم بــرای 

کشــورهای در حــال توســعه )جنوب-جنــوب( در ســه ماهــه چهــارم 2021 بــا افزایــش حــدود 32 درصــدی  تجــارت بیــن 

نســبت بــه ســه ماهــه چهــارم 2020 و بــا افزایــش حــدود 38 درصــدی بــدون احتســاب اقتصادهــای آســیای شــرقی، از 

.)UNCTAD, 2022( گرفــت تجــارت جهانــی پیشــی 
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روند تجارت جهانی در سطوح بخشی در سه ماهه چهارم 2021

افزایش قابل توجه در ارزش تجارت همه بخش های اقتصادی در فصل چهارم 2021	 

بــه اســتثنای تجهیــزات حمــل و نقــل، همــه بخــش هــای اقتصــادی شــاهد افزایــش قابــل توجهــی در ارزش تجــارت 

گذشــته بوده انــد. قیمت هــای بــاالی ســوخت عامــل افزایــش شــدید  خــود در ســه ماهــه چهــارم 2021 نســبت بــه ســال 

ــر از حــد متوســط بــوده  ــرای فلــزات و مــواد شــیمیایی نیــز باالت ارزش تجــارت در بخــش انــرژی اســت. رشــد تجــارت ب

کمبــود جهانــی نیمــه هادی هــا، رشــد تجــارت در تجهیــزات ارتباطــی، وســایل نقلیــه جــاده ای و  اســت. در نتیجــه ی 

 .)UNCTAD, 2022( کاهــش داشــته اســت ابــزاراالت در ســه ماهــه چهــارم 2021 

(UNCTAD, 2022)

نمودار 2. رشد بخشی تجارت در سه ماهه چهارم 2021 نسبت به مدت مشابه 2019 و 2020 )درصد(

3. چشم انداز تجارت جهانی
کاهــش محدودیت هــای  کاالهــا،  رونــد مثبــت تجــارت بین المللــی در ســال 2021 عمدتــًا نتیجــه افزایــش قیمــت 

همه گیــری و بهبــود قابــل توجــه تقاضــا بــه دلیــل بســته های محــرک اقتصــادی بــوده اســت. بــا توجــه بــه این کــه 

کاهــش ایــن روندهــا قابــل پیش بینــی اســت، انتظــار مــی رود رونــد تجــارت بیــن المللــی در طــول ســال 2022 عــادی 

ــت: گرف ــد  ــرار خواه ــل ق ــل ذی ــر عوام ــت تأثی ــال 2022 تح ــی در س ــارت جهان ــول تج ــی، تح کل ــور  ــه ط ــود. ب ش

کاهشــی 	  کندتــر از حــد انتظــار: پیش بینی هــای رشــد اقتصــادی بــرای ســال 2022 بــا رونــدی  رشــد اقتصــادی 

و رو بــه پاییــن بازبینــی شــده اســت. بــه عنــوان مثــال، صنــدوق بین المللــی پــول پیش بینــی رشــد اقتصــادی 

   1)شماره  تجاری تحوالت پایش 

 4.................................................................................................................................. های بازرگانی....................موسسه مطالعات و پژوهش 
 

 )درصد( 2020و  2019نسبت به مدت مشابه  2021 چهارمتجارت در سه ماهه   یرشد بخش: 2نمودار 

 
(UNCTAD, 2022) 

 یچشم انداز تجارت جهان 
قابل  و بهبود    ی ریگهمه  ی هاتیکاالها، کاهش محدود  متیق  شیافزا  جهینت   عمدتاً  2021در سال    یالمللن یمثبت تجارت ب  روند

رود  ی انتظار م  ، بینی استقابل پیش روندها    نیکاهش ا  کهبا توجه به این .  ه استبود  ی محرک اقتصاد  ی هابسته   لیتقاضا به دل   توجه
 ذیل عوامل    ریتحت تأث  2022در سال    یتحول تجارت جهان  ،ی. به طور کلدشو  ی عاد   2022در طول سال    یالملل  ن یروند تجارت ب

 قرار خواهد گرفت: 
با روندی کاهشی و رو به پایین بازبینی    2022سال    ی برا  ی رشد اقتصاد  ی ها ی نیبش یپ:  کندتر از حد انتظار  یرشد اقتصاد •

تورم مداوم   لیرا به دل  2022سال    ی جهان برا  ی رشد اقتصاد  ی نیبش ی پول پ  یالمللن ی . به عنوان مثال، صندوق بشده است
. بر این مبنا  ( کاهش داد4.4به    4.9واحد )از    0.5  ،نیمربوط به بخش امالک و مستغالت چ  ی های نمتحده و نگرا  االتیدر ا
 بینی نمود.پیش کمتر از حد انتظار ی ، با رشدی کالن اقتصاد ی روندها توان روند تجارت جهانی را هماهنگ با می

  ن ی تام  ی هاره یبر زنج  ی اسابقهی ب  ی منجر به فشارها  19-کووید  ی ریگهمه  ی:جهان  نیتام  یهاره یزنج  یها براچالشادامه   •
 ی هانهی هز  شیبه کمبود عرضه و افزا   بیش از پیش منجر  ی انرژ  متیق  شی و افزا  ی هاد  مهی کمبود ن  ک،یشد. اختالالت لجست

 ی هاشبکه  ی برا  هاسکیر  تیریو مد  نانیاطم  ت یبزرگ به شدت بر بهبود قابل  ی هاشرکت   جه،ی. در نت گردیدحمل و نقل  
و تنوع   نیتام  های رهیکوتاه کردن زنج  ی همچنان ادامه دارد. تالش برا   رهایخا وجود ت  نیاند، اما با اخود متمرکز شده   نیتام

 بگذارد. ریتاث 2022در طول سال  یتجارت جهان ی تواند بر الگوهای کنندگان م نی به تام  دنیبخش

  یاجامع منطقه   ی مشارکت اقتصادتوافقنامه  ،  2022  هیژانواول    دری سازی:  امنطقه   یو روندها  یتجار  هاینامه   موافقت •
(RCEPالزم االجرا شد. ا )لیآرام را تسه  انوسیو اق  یشرق  ی ایآس  یاز اقتصادها  ی ار یبس   نیتجارت ب  ،ی تجار   توافق  نی  
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ک  جهــان بــرای ســال 2022 را بــه دلیــل تــورم مــداوم در ایــاالت متحــده و نگرانی هــای مربــوط بــه بخــش امــا

کاهــش داد. بــر ایــن مبنــا می تــوان رونــد تجــارت جهانــی را  و مســتغات چیــن، 0.5 واحــد )از 4.9 بــه 4.4( 

کمتــر از حــد انتظــار پیش بینــی نمــود. کان اقتصــادی، بــا رشــدی  هماهنــگ بــا روندهــای 

کوویــد-19 منجــر بــه فشــارهای بی ســابقه ای 	  ادامــه چالش هــا بــرای زنجیره هــای تامیــن جهانــی: همه گیــری 

کمبــود نیمــه هــادی و افزایــش قیمــت انــرژی بیــش از پیــش  بــر زنجیره هــای تامیــن شــد. اختــاالت لجســتیک، 

گردیــد. در نتیجــه، شــرکت های بــزرگ بــه شــدت  کمبــود عرضــه و افزایــش هزینه هــای حمــل و نقــل  منجــر بــه 

بــر بهبــود قابلیــت اطمینــان و مدیریــت ریســک ها بــرای شــبکه های تامیــن خــود متمرکــز شــده اند، امــا بــا ایــن 

کــردن زنجیره هــای تامیــن و تنــوع بخشــیدن بــه  کوتــاه  وجــود تاخیرهــا همچنــان ادامــه دارد. تــاش بــرای 

کننــدگان می توانــد بــر الگوهــای تجــارت جهانــی در طــول ســال 2022 تاثیــر بگــذارد. تامیــن 

مشــارکت 	  توافقنامــه   ،2022 ژانویــه  اول  در  ســازی:  منطقــه ای  روندهــای  و  تجــاری  موافقت نامه هــای 

از  بســیاری  بیــن  تجــارت  توافــق  تجــاری،  ایــن  شــد.  االجــرا  الزم   )RCEP( منطقــه ای  جامــع  اقتصــادی 

اقتصادهــای آســیای شــرقی و اقیانــوس آرام را تســهیل می کنــد و انتظــار مــی رود تجــارت بیــن اعضــا را بــه 

کشــورهای غیرعضــو، بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش دهــد.  کــردن تجــارت از  واســطه اقداماتــی نظیــر منحــرف 

کــه منطقــه ای شــدن جریان هــای تجــاری در ســایر بخش هــای جهــان در راســتای  همچنیــن انتظــار مــی رود 

ســایر ابتــکارات منطقــه ای )ماننــد منطقــه آزاد تجــاری قــاره آفریقــا( و همچنیــن بــه دلیــل افزایــش اتــکا بــه 

یابــد. افزایــش  از نظــر جغرافیایــی  تامین کننــدگان نزدیک تــر 

کننــده افزایش 	  گــذار بــه ســوی اقتصــاد جهانــی ســبزتر: انتظار مــی رود الگوهــای تجاری در ســال 2022 منعکس 

کــه از نظــر زیســت محیطــی پایــدار هســتند. چنیــن الگوهایــی ممکــن  تقاضــای جهانــی بــرای محصوالتــی باشــد 

کربــن را تنظیــم می کنــد نیــز حمایــت شــود. عــاوه  کــه تجــارت محصــوالت پــر  اســت توســط سیاســت های دولتــی 

کاالهــای اســتراتژیک مــورد نیــاز بــرای  بــر ایــن، الگوهــای تجــارت جهانــی می توانــد تحــت تاثیــر افزایــش تقاضــای 

گیــرد. کمیــاب( قــرار  کــی  کبالــت، لیتیــوم و فلــزات خا حمایــت از جایگزین هــای انــرژی ســبزتر )ماننــد 

افزایــش نگرانــی در مــورد پایــداری بدهــی: بــا توجــه بــه ســطوح بــی ســابقه بدهــی جهانــی، نگرانــی هــا در مــورد 	 

ــه دلیــل فشــارهای تورمــی فزاینــده تشــدید خواهــد شــد. شــرایط  ــداری بدهــی در نیمــه نخســت 2022، ب پای

مالــی نامســاعد، فشــار بــر دولت هــای دارای بدهــی بــاال را افزایــش می دهــد و بــا تشــدید آســیب پذیری ها، بــر 

.)UNCTAD, 2022( ســرمایه گذاری ها و جریان هــای تجــارت بین المللــی نیــز تاثیــر منفــی می گــذارد
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4. اثرات بحران اوکراین بر تجارت جهانی

ــش آن از 	  کاه ــی و  ــارت جهان ــازمان تج ــوی س ــاری از س ــال ج ــی س ــارت جهان ــد تج ــی رش ــری پیش  بین بازنگ

4.7 بــه 2.5 درصــد بــه دلیــل جنــگ اوکرایــن

کاهــش پیش بینــی از رشــد تجــارت جهانــی در ســال جــاری را از 4.7 درصــد، بــه 2.5 درصــد بــا تــداوم مشــکات زنجیــره 

کــه  کــه در نتیجــه همه گیــری آغــاز شــد نیــز مرتبــط می باشــد؛ بانــک جهانــی نیــز رشــد اقتصــاد جهــان را  تامیــن جهانــی 

ــه 3.2 درصــد  ــه واســطه پیامدهــای اقتصــادی بحــران اوکرایــن، ب ــود، ب ــرده ب ک پیــش از ایــن 4.1 درصــد پیش بینــی 

کــود خــود را از روســیه و  کشــور  گنــدم و غــات خــود و 22  کشــور آفریقــا،  کشــور از 55  کاهــش داد. در حــال حاضــر 35 

کشــورهای آفریقایــی، قیمــت  اوکرایــن وارد می کننــد. طبــق ارزیابــی بانــک توســعه آفریقــا در حــال حاضــر در بســیاری از 

 .)2022 ,Josephs(مــواد غذایــی بیــن 20 تــا 50 درصــد افزایــش یافتــه اســت

کاالهــای اصلــی، افزایــش 	  اثرگــذاری جنــگ اوکرایــن بــر اقتصــاد جهانــی بــه واســطه اختــالل در زنجیــره تامیــن 

قیمــت انــرژی و مــواد غذایــی و افزایــش هزینه هــای حمل ونقــل بین المللــی

کاهــش تولیــد ناخالــص داخلــی روســیه بــه میــزان 1.5 درصــد در ســال  بــر اســاس برخــی تخمین هــا، جنــگ منجــر بــه 

2022 و 2.6 درصــد تــا پایــان ســال 2023 خواهــد شــد. تــورم روســیه بیشــتر از 20 درصــد افزایــش خواهــد یافــت. اقتصــاد 

گنــدم و ذرت هســتند. اختــال  کاالهــا از جملــه تیتانیــوم، پاالدیــوم،  کننــدگان اصلــی برخــی  اوکرایــن و روســیه تامیــن 

کاالهــا )از جملــه خودروســازان،  ــران ایــن  کارب ــرای  ــاال نگــه مــی دارد و ب کاالهــا قیمــت هــا را ب در زنجیــره تامیــن ایــن 

گوشــی های هوشــمند و هواپیماســازان( مشــکات قابــل توجهــی ایجــاد خواهــد نمــود. در عیــن حــال، تشــدید قابــل 

توجــه قیمــت انــرژی بــه دلیــل این کــه روســیه یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان نفــت و صادرکننــدگان انــرژی در جهــان 

کــه شــدیدتر  اســت، منجــر بــه تــورم باالتــر خواهــد شــد. تحریم هــای شــدید اقتصــادی بیــن المللــی بــر تجــارت بــا روســیه 

کانال هــای  کنــار افزایــش هزینه هــای حمــل و نقــل بین المللــی،  از تحریم هــای اعمــال شــده در ســال 2014 اســت در 

.)NIESR, 2022( کــه از طریــق آن اقتصــاد جهانــی بــا مشــکل مواجــه می شــود دیگــری اســت 

4-1. اثرات تنش های نظامی میان روسیه و اوکراین بر تجارت و بازار مواد غذایی

ســهم 16 درصــدی روســیه و اوکرایــن از بــازار غــالت جهــان و جایــگاه مهــم ایــن دو کشــور در بــازار محصــوالت 	 

کشاورزی

کشــاورزی هســتند. هــر  فدراســیون روســیه و اوکرایــن در میــان اصلی تریــن بازیگــران جهانــی در بازارهــای محصــوالت 

کشــورها حــدود 8 درصــد از بــازار 120 میلیــارد دالری غــات جهــان در ســال 2020 را بــه خــود اختصــاص  کــدام از ایــن 
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ــترین  ــد. بیش ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــوم را ب ــای دوم و س ــه ه ــدی( رتب ــهم 16 درص ــا س ــکا )ب ــس از آمری ــد و پ داده ان

کشــورهای چیــن و مصــر بــه ترتیــب بــا ســهم 20 درصــد و 12 درصــد  میــزان صــادرات 9.4 میلیــارد دالری اوکرایــن بــه 

اســت. اندونــزی ) 5.8 درصــد(، اســپانیا ) 5.8 درصــد(، هلنــد )5.5 درصــد( و ترکیــه )5 درصــد( از دیگــر مقاصــد مهــم 

کشــورهای  چیــن، اســپانیا ، هلنــد بــه غــات  و  صادراتــی اوکرایــن مــی باشــند. اوکرایــن تامین کننــده 20 درصــد از نیــاز 

همچنیــن 26 درصــد از نیــاز مصــر، 24 درصــد نیــاز اندونــزی، 12درصــد از نیــاز ترکیــه اســت. همچنیــن ایــران تنهــا یــک 

کشــورهای هنــد، امــارات متحــده عربــی، روســیه، ترکیــه  درصــد از واردات غــات خــود را از اوکرایــن تامیــن مــی نمایــد و  

.)Trade Map, 2022( و انگلیــس مهمتریــن مبــادی وارداتــی غــات ایــران هســتند

کشورها به واردات مواد غذایی از اوکراین	  وابستگی تعدادی از 

کــه اوکرایــن در آن هــا مزیــت نســبی صادراتــی  کاالیــی  ــرای آن دســته از  ــر اوکرایــن در ســال 2020 ب شــرکای تجــاری برت

خاصــی داشــت و در رســته مــواد غذایــی قــرار دارنــد عبــارت اســت از:

تخمه آفتابگردان: هند )1.4 میلیارد دالر(، چین )971 میلیون دالر(، هلند )527 میلیون دالر(

ذرت: چین )1.4 میلیارد دالر(، هلند )517 میلیون دالر(، مصر )508 میلیون دالر(

جو: چین )470 میلیون دالر(، عربستان سعودی )118 میلیون دالر(، لیبی )70 میلیون دالر(

گندم: مصر )610 میلیون دالر(، اندونزی )543 میلیون دالر(، بنگادش )295 میلیون دالر(

)2022 ,Barklie( )سبزیجات: لهستان )39 میلیون دالر(، ترکیه )2 میلیون دالر(، آلمان )1 میلیون دالر

گزارش فائو به واسطه بحران های ناشی از جنگ اوکراین	  افزایش شاخص قیمت مواد غذایی طبق 

ــه طــور  کــه ب کــه شــاخص قیمــت مــواد غذایــی  ــزارش داده اســت  گ ــو(  کشــاورزی ملــل متحــد )فائ ــار و  ســازمان خوارب

ــر از ســطح ثبــت شــده  ــه، 20.7 درصــد باالت ــه ژانوی ــه 2022 3.9 درصــد نســبت ب ــود، در فوری متوســط   140.7 واحــد ب

 .)FAO, 2022( .ــت گرف ــرار  ــه 2011 ق ــت در فوری ــر از قیم ــد باالت ــل و 3.1 واح ــال قب ــود در س خ

کشورهایی با درآمد پایین تر	  گسترده تر افزایش قیمت مواد غذایی بر  اثرات 

کشــورها، محصوالتــی  بــر اســاس محاســبات آنکتــاد، بــه طــور متوســط، بیــش از 5 درصــد از ســبد وارداتــی فقیرتریــن 

کشــورهای  کــه بــا افزایــش قیمــت ناشــی از جنــگ جــاری در اوکرایــن مواجــه خواهنــد شــد. ایــن ســهم بــرای  هســتند 

گنــدم  کل واردات  گنــدم )32 درصــد  ثروتمنــد زیــر 1 درصــد اســت. در ســال های 2018-2020، آفریقــا 3.7 میلیــارد دالر 

کــرد.  گنــدم آفریقــا( وارد  کل واردات  آفریقــا( از فدراســیون روســیه و 1.4 میلیــارد دالر دیگــر از اوکرایــن )12 درصــد از 

کمتــر توســعه یافتــه بــه ترتیــب 1.4 میلیــارد دالر )29  کشــورهای  کشــور روســیه و اوکرایــن توســط  گنــدم از دو  واردات 

.)UNCTAD, 2022( .ــوده اســت درصــد( و 0.5 میلیــارد دالر )10 درصــد( ب



13 پایش تحوالت تجاری )آخرین وضعیت اقتصاد و تجارت جهان و ایران(

4-2. اثرات تنش های نظامی میان روسیه و اوکراین بر تجارت و بازار سوخت
افزایش قیمت انرژی در جهان به دلیل تحریم روسیه به عنوان یکی از مهم ترین تامین کنندگان جهان	 

روســیه پــس از ایــاالت متحــده و عربســتان ســعودی ســومین تولیدکننــده بــزرگ نفــت و ســوخت مایــع در جهــان 

اســت. تحریــم شــرکت های نفتــی روســیه و ممنوعیــت برنامه ریــزی شــده نفــت روســیه باعــث افزایــش قیمــت ســوخت 

در بــازار بیــن المللــی شــده اســت. قیمــت نفــت خــام برنــت بــرای تحویــل در 21 مــارس 2022 بــه 122 دالر در هــر بشــکه 

.)Emedhegwu, 2022( )2015 رســید )باالتریــن قیمــت از ســال

(Oil Price, 2022)

نمودار 3. روند قیمت نفت برنت )2022-2021(

گاز این کشور	  استمرار روند صادرات انرژی روسیه به رغم تحریم ها به دلیل وابستگی ساختاری اروپا به 

روســیه 12 درصــد ســهم از بــازار نفــت جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت و تعــداد قابــل توجهــی از پاالیشــگاه های 

کاهــش تولیــد بــرای تغییــر  کار بــا انــواع خاصــی از نفــت روســیه تنظیــم شــده اند. در صــورت امــکان،  جهــان بــرای 

ترکیــب نفــت مصرفــی پاالیشــگاه ها، حداقــل هفته هــا طــول می کشــد و نیــاز بــه تغییــر در تجهیــزات دارد. اتحادیــه اروپــا 

ــه  ک ــورد اســتریم  گاز ماننــد ن ــه  گاز خــود را از طریــق روســیه تامیــن می کنــد. خطــوط لول بیــش از 40 درصــد از واردات 

روســیه را بــه آلمــان وصــل می کنــد، در حــال حاضــر جایگزینــی ندارنــد. حمــل و نقــل دریایــی بــرای جابجایــی LNG نیــز 

 .)Macau, 2022( بســیار محــدود اســت

5. اثرات تنش نظامی میان روسیه و اوکراین بر بخش حمل و نقل

کامــل بــه مســیرهای لجســتیکی بــه دلیــل اقدامــات محدودکننــده در حریــم هوایــی، 	  عــدم امــکان دسترســی 

عــدم اطمینــان پیمانــکاران و نگرانی هــای امنیتــی در پــی جنــگ اوکرایــن

   1)شماره  تجاری تحوالت پایش 

 7.................................................................................................................................. های بازرگانی....................موسسه مطالعات و پژوهش 
 

 

 جهان ن کنندگاترین تامین افزایش قیمت انرژی در جهان به دلیل تحریم روسیه به عنوان یکی از مهم •
 یها شرکت   میتحردر جهان است.    عیبزرگ نفت و سوخت ما  دکنندهیتول  نیسوم  ی متحده و عربستان سعود  االتیپس از ا  هیروس

نفت خام   متیشده است. ق  یالملل  نیسوخت در بازار ب   مت یق  شیباعث افزا  هیشده نفت روس  ی زی ربرنامه   تیو ممنوع  ه یروس  ینفت 
 . (Emedhegwu, 2022) (2015از سال   متیق  نیباالتر) دیسدالر در هر بشکه ر 122به   2022مارس   21در  لی تحو ی برنت برا

 (2022-2021: روند قیمت نفت برنت )3 نمودار

 
(Oil Price, 2022) 

 وابستگی ساختاری اروپا به گاز این کشورها به دلیل استمرار روند صادرات انرژی روسیه به رغم تحریم  •
کار با    ی جهان برا  ی هاشگاهیپاال تعداد قابل توجهی از  و    را به خود اختصاص داده است  یجهان بازار نفت    از  درصد سهم   12  هیروس

ها هفته   ها، حداقلپاالیشگاه نفت مصرفی    ب یترک  رییتغ  ی برا  دیاند. در صورت امکان، کاهش تولشده   م یتنظ   روسیه از نفت    یانواع خاص
.  کند تامین می   هیروسطریق  درصد از واردات گاز خود را از    40از    ش یاروپا ب  هیدارد. اتحاد  زاتیدر تجه  رییبه تغ  ازیکشد و ن ی طول م

برای   ییای. حمل و نقل در، در حال حاضر جایگزینی ندارند کندیرا به آلمان وصل م   ه یکه روس  میمانند نورد استر  گاز  خطوط لوله
 .  (Macau, 2022) محدود است نیز بسیار  LNGجابجایی 

 

دلیل   • به  لجستیکی  مسیرهای  به  کامل  دسترسی  امکان  حرعدم  در  محدودکننده  عدم    ،ییهوا  میاقدامات 
 در پی جنگ اوکراین یتیامن یهایو نگران مانکاران یپ نان یاطم
  ،دهدی م  شی را افزا   ییهوا  ی محموله ها   متیخواهد داشت و ق  یجهان  ییحمل و نقل هوا  تیبر ظرف  ای گسترده   ی منف   ریجنگ تأث

کنند. عالوه بر    نهیسوخت هز  ی برا  ی شتریکنند و پول ب  یرا ط  ی تر   یطوالن  ی رهای شوند مسیمجبور م  لحمل و نق  ی هاشرکت  رایز
   .(UNCTAD, 2022) را دشوار خواهد کرد ییو هوا ی نیزم  ی رهایمس ینیگزی، جانهیپرهز ییایتجارت در ن،یا

 و زمینیونقل دریایی محدودیت مسیرهای حملهای تامین به دلیل تشدید مشکالت زنجیره •

مشکالت موجود    ه،یبر صادرات روس  یمال  ی هامی( و تحر نیونقل )بنادر قابل توجه در اوکراحمل  ی هارساختیاز ز  یبرخ  بیتخر
  م یتنگه بسفر و تصم  قیاز طر  تی محدود کردن ترانز  ی برا  هیترک  م یکرده است. تصم  دیتشد  گیری همه  لیرا به دل  ن یتام  رهیدر زنج
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گســترده ای بــر ظرفیــت حمــل و نقــل هوایــی جهانــی خواهــد داشــت و قیمــت محمولــه هــای  جنــگ تأثیــر منفــی 

کننــد و  هوایــی را افزایــش می دهــد، زیــرا شــرکت های حمــل و نقــل مجبــور می شــوند مســیرهای طوالنــی تــری را طــی 

کننــد. عــاوه بــر ایــن، تجــارت دریایــی پرهزینــه، جایگزینــی مســیرهای زمینــی و  پــول بیشــتری بــرای ســوخت هزینــه 

 .)UNCTAD, 2022( ــرد ک هوایــی را دشــوار خواهــد 

تشدید مشکالت زنجیره های تامین به دلیل محدودیت مسیرهای حمل ونقل دریایی و زمینی	 

تخریــب برخــی از زیرســاخت های حمل ونقــل )بنــادر قابــل توجــه در اوکرایــن( و تحریم هــای مالــی بــر صــادرات روســیه، 

کــردن  کــرده اســت. تصمیــم ترکیــه بــرای محــدود  مشــکات موجــود در زنجیــره تامیــن را بــه دلیــل همه گیــری تشــدید 

کــه مســیرهای  کشــتیرانی تجــاری بــه ایــن معنــی اســت  ترانزیــت از طریــق تنگــه بســفر و تصمیــم اوکرایــن بــرای تعطیلــی 

ــر  ــد. ایــن امــر مســتقیما ب ــرای مــدت نامعلومــی محــدود خواهنــد مان ــای ســیاه ب حمــل و نقــل دریایــی از طریــق دری

محموله هــای غــات ترانزیــت بنــادر روســیه، اوکرایــن و احتمــاال رومانــی و بلغارســتان تأثیــر می گــذارد. ایــن محدودیــت 

کل جهــان، بــه ویــژه چیــن- بــا تکیــه بــر مســیرهای زمینــی از طریــق روســیه )در مســیر اروپــا(- خواهــد  عواقبــی بــرای 

.)Boubaker, 2022( .داشــت

افزایــش 5 تــا 8 درصــدی تــردد در حمــل و نقــل ریلــی بــه واســطه محدودیت هــای امنیتــی و هزینــه بیشــتر در 	 

ســایر مســیرها

گــر حجــم حمــل و  کانتینــر محمولــه از طریــق راه آهــن از چیــن بــه اروپــا حمــل شــد. ا در ســال 2021، 1.5 میلیــون 

کانتینــری بــه تقاضــای حمــل و نقــل اقیانوســی آســیا- اروپــا اضافــه شــود، ایــن بــه معنــای افزایــش 5 تــا 8  نقــل ریلــی 

کــه  کوچکتــر  درصــدی تــردد در یــک مســیر تجــاری پــر ازدحــام خواهــد بــود. ایــن اختــال پیــش از ایــن در تانکرهــای 

کلیــدی هســتند احســاس شــده اســت. از زمــان آغــاز جنــگ  بــرای تجــارت نفــت منطقــه دریــای ســیاه و دریــای بالتیــک 

اوکرایــن، هزینه هــای حمــل و نقــل اساســی حــدود 400 درصــد افزایــش یافتــه اســت. طبــق یــک شبیه ســازی از ســوی 

کانتینــری در طــول همه گیــری، قیمت هــای مصرف کننــده جهانــی را بــه میــزان  خ حمل ونقــل  آنکتــاد، افزایــش نــر

کشــورهای  1.5 درصــد افزایــش داد، البتــه ایــن افزایــش هزینــه بــا تاثیــرات بزرگ تــر در اقتصادهــای آســیب پذیر، ماننــد 

کمتــر توســعه یافته )2.5 درصــد( جریــان داشــته اســت  کشــورهای  کوچــک در حــال توســعه )7.5 درصــد( و  جزیــره ای 

 .)UNCTAD, 2022(
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5. تحوالت تجاری ایران

کسری تراز تجاری 	  کفه ترازو به سمت واردات و تشدید  کشور با سنگینی  بازیابی قابل مالحظه تجارت 

که نســبت به ســال قبل )73.7  کشــور به 101.6 میلیارد دالر در 12 ماه ســال 1400 رســیده اســت  کاالیی  ارزش تجارت 

کرونایــی، توســعه  میلیــارد دالر( رشــدی  معــادل 37.4 درصــد تجربــه شــده اســت. تــاش بــرای رفــع محدودیــت هــای 

گازی و همچنیــن  کارهــا، افزایــش قیمــت جهانــی نفــت، فراورده هــای نفتــی، پتروشــیمی و میعانــات  کســب و  فعالیــت 

کاهــش نســبی محدودیت هــای تحریمــی آمریــکا پــس از روکار آمــدن بایــدن در ســال 1400 پــس از ســپری شــدن افــت 

کشــور  نســبت بــه ســال 1397 بــا رشــد  کــه )مطابــق نمــودار زیــر( ارزش تجــارت  مســتمر در دو ســال قبل تــر، ســبب شــد 

گذشــت ســه ســال  15.7 درصــدی و نســبت بــه ســال 1398 نیــز بــا رشــد 19.5 درصــدی روبــرو شــود. بنابرایــن پــس از 

کاالیــی بــه فراتــر از رقــم تجــارت ســال 1397 )در حــدود 19 میلیــارد دالر( رســیده اســت. ارزش تجــارت 

کاال طــی ســال 1400 در حــدود 48.6 میلیــارد دالر مربــوط بــه صــادرات و 53  کل ارزش تجــارت خارجــی در  از 

کاالیــی بــه میــزان 4.4  کســری تــراز تجــاری  میلیــارد دالر نیــز مربــوط بــه واردات بــوده اســت. ایــن ارقــام نشــان از 

کســری اندکــی افزایــش و بــه  کــه البتــه در مقایســه بــا ســال قبــل )کســری معــادل 4.1 میلیــارد دالر(،  میلیــارد دالر دارد 

ــت. ــش یاف کاه ــور  کش ــاز واردات  ــورد نی ــن ارز م ــرای تامی ــی ب ــای صادرات ــوان درآمده ــبت ت ــان نس هم

گذشته نمودار 4. روند تغییر تجارت در سال 1400 در مقایسه با سه سال 

شکنندگی بیشتر صادرات در مقایسه با واردات در برابر محدویت های تجاری 	 

کشــور طــی چهــار ســال اخیــر ناشــی از خــروج آمریــکا از  بررســی های آمــاری نشــان می دهــد نوســانات تجــارت خارجــی 

کرونــا، در بخش صــادرات بیش  برجــام در اردیبهشــت مــاه ســال 1397 و تشــدید تحریم هــا و همچنیــن شــیوع ویــروس 

   1)شماره  تجاری تحوالت پایش 
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 در مقایسه با سه سال گذشته   1400روند تغيير تجارت در سال  :4نمودار  

ماخذ:  
 گمرک جمهوری اسالمی ایران

 های تجاری شکنندگی بیشتر صادرات در مقایسه با واردات در برابر محدویت •
ز خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت دهد نوسانات تجارت خارجی کشور طی چهار سال اخیر ناشی اهای آماری نشان می بررسی 
ها و همچنین شیوع ویروس کرونا، در بخش صادرات بیش از بخش واردات بوده است؛ بطوری که  و تشدید تحریم  1397ماه سال  

درصد در حال کاهش بود، اما رشد واردات حتی در سال   39بطور مداوم با نرخ متوسط ساالنه   1399تا سال  1377صادرات از سال  
درصدی مواجه شد. تالش برای کاهش آثار منفی ناشی    11با کاهش    1399نیز با نرخ مثبت دو درصدی ادامه یافت و در سال    1398

،  جهانی بویژه در حوزه انرژی و پتروشیمی   و همچنین تحوالت قیمتو تجارت کشور    د یتول  ی ندهای در فرا  از کرونا و ایجاد هماهنگی 
درصدی   38مجموع رشد    میلیارد دالر( و در  14.1درصد در واردات )  36.3میلیارد دالر( و    13.8درصد در صادرات )  39.6رشد  

 را رقم زد.   1400تجارت کاالیی کشور در سال 
 یتجار یندهایفرا ل یو تسه های تولیداز طریق مدیریت واردات نهاده هدفمندرشد صادرات نیازمند حمایت  •
های مورد نیاز برای تداوم  سازی نهادهصادرات منبع تامین ارز مورد نیاز کشور برای تامین کاالهای اساسی و همچنین فراهم 

های شغلی بیشتر در شرایط کنونی کشور است.  تر دستیابی به فرصتتولید صنعتی و کشاورزی در جهت رشد اقتصادی و از آن مهم 
های توسعه صادرات صورت پذیرد. افت کشور با تمرکز بر هدف تامین کاالهای اساسی و برنامه   از این رو بایستی مدیریت واردات

، 1397نسبت به سال    1400سبب شد که علیرغم رشد قابل مالحظه حجم تجارت در سال    1399و    1398های  تجارت کشور در سال 
درصد طی چهار سال اخیر است، با این   5توسط ساالنه حدود  درصد( افزایش یابد که بیانگر رشد م  8.8میلیارد دالر )  3.9تنها حدود  

درصد بوده    2.9درصدی بخش واردات، رشد بخش صادرات کمتر و ساالنه حدود    7.1شود در برابر رشد متوسط  وجود، مالحظه می
 است.  
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خ متوســط ســاالنه  کــه صــادرات از ســال 1377 تــا ســال 1399 بطــور مــداوم بــا نــر از بخــش واردات بــوده اســت؛ بطــوری 

خ مثبــت دو درصــدی ادامــه یافــت و  کاهــش بــود، امــا رشــد واردات حتــی در ســال 1398 نیــز بــا نــر 39 درصــد در حــال 

کرونــا و ایجــاد هماهنگــی   کاهــش آثــار منفــی ناشــی از  کاهــش 11 درصــدی مواجــه شــد. تــاش بــرای  در ســال 1399 بــا 

کشــور و همچنیــن تحــوالت قیمــت جهانــی بویــژه در حــوزه انــرژی و پتروشــیمی، رشــد  در فرایندهــای تولیــد و تجــارت 

39.6 درصــد در صــادرات )13.8 میلیــارد دالر( و 36.3 درصــد در واردات )14.1 میلیــارد دالر( و در مجمــوع رشــد 38 

کشــور در ســال 1400 را رقــم زد.  کاالیــی  درصــدی تجــارت 

تســهیل 	  و  تولیــد  نهاده هــای  واردات  مدیریــت  طریــق  از  هدفمنــد  حمایــت  نیازمنــد  صــادرات  رشــد 

تجــاری فرایندهــای 

کاالهــای اساســی و همچنیــن فراهم ســازی نهاده هــای مــورد  کشــور بــرای تامیــن   صــادرات منبــع تامیــن ارز مــورد نیــاز 

کشــاورزی در جهــت رشــد اقتصــادی و از آن مهم تــر دســتیابی بــه فرصت هــای  نیــاز بــرای تــداوم تولیــد صنعتــی و 

ــر هــدف تامیــن  ــز ب ــا تمرک کشــور ب کشــور اســت. از ایــن رو بایســتی مدیریــت واردات  ــی  کنون شــغلی بیشــتر در شــرایط 

کشــور در ســال های 1398 و 1399  کاالهــای اساســی و برنامه هــای توســعه صــادرات صــورت پذیــرد. افــت تجــارت 

کــه علیرغــم رشــد قابــل ماحظــه حجــم تجــارت در ســال 1400 نســبت بــه ســال 1397، تنهــا حــدود 3.9  ســبب شــد 

کــه بیانگــر رشــد متوســط ســاالنه حــدود 5 درصــد طــی چهــار ســال اخیــر  میلیــارد دالر )8.8 درصــد( افزایــش یابــد 

اســت، بــا ایــن وجــود، ماحظــه می شــود در برابــر رشــد متوســط 7.1 درصــدی بخــش واردات، رشــد بخــش صــادرات 

کمتــر و ســاالنه حــدود 2.9 درصــد بــوده اســت. 

گمرک جمهوری اسامی ایران ماخذ: 

گذشته خ رشد تجارت در سال 1400 در مقایسه با سه سال  نمودار 5. نر

   1)شماره  تجاری تحوالت پایش 
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 در مقایسه با سه سال گذشته 1400: نرخ رشد تجارت در سال 5نمودار 

 
 ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران

 و ثبت باالترین ارزش واحد تجاری طی چهار سال اخیر 1400جهش تجارت در پاییز و زمستان  •
میلیارد دالر در    24تا    19نشان می دهد که ارزش تجارت همواره بین ارقام    1400تا تابستان    1397بررسی تجارت کشور از بهار  
های کرونایی(، اما در پائیز و میلیارد دالر متاثر از محدویت  16و    14به ترتیب با ارزش    1399بستان  نوسان بوده است )بجز بهار و تا 

دهد که این . بررسی اجزای تجارت نشان می بالغ شده استمیلیارد دالر    30و    27با یک جهش به ترتیب به ارقام    1400زمستان  
ور بوده است؛ اگرچه کفه ترازو به سمت واردات است اما هر دو بخش  رشد ناشی از افزایش در هر دو بخش صادرات و واردات کش

 اند.  باالترین ارزش را در فصول مختلف طی چهار سال اخیر تجربه کرده
 

 : روند تغيير ارزش و تناژ صادرات و واردات طی فصول مختلف سال 6نمودار  

 
 ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران
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ترین ارزش واحد تجاری طی چهار سال اخیر	  جهش تجارت در پاییز و زمستان 1400 و ثبت باال

کــه ارزش تجــارت همــواره بیــن ارقــام 19 تــا  کشــور از بهــار 1397 تــا تابســتان 1400 نشــان مــی دهــد  بررســی تجــارت 

ــر  ــارد دالر متاث ــا ارزش 14 و 16 میلی ــب ب ــه ترتی ــتان 1399 ب ــار و تابس ــز به ــت )بج ــوده اس ــان ب ــارد دالر در نوس 24 میلی

ــارد دالر  ــام 27 و 30 میلی ــه ارق ــه ترتیــب ب ــا یــک جهــش ب ــز و زمســتان 1400 ب کرونایــی(، امــا در پائی از محدویت هــای 

کــه ایــن رشــد ناشــی از افزایــش در هــر دو بخــش صــادرات  بالــغ شــده اســت. بررســی اجــزای تجــارت نشــان می دهــد 

کفــه تــرازو بــه ســمت واردات اســت امــا هــر دو بخــش باالتریــن ارزش را در فصــول  گرچــه  کشــور بــوده اســت؛ ا و واردات 

ــد.  کرده ان ــه  مختلــف طــی چهــار ســال اخیــر تجرب

ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران

نمودار 6. روند تغییر ارزش و تناژ صادرات و واردات طی فصول مختلف سال

ــا رشــد 22  ــوده اســت، رشــد 36 درصــدی ارزش واردات ب ــا افزایــش تنــاژ ب رشــد ارزش تجــارت در ســال 1400 همــراه ب

کمتــر و حــدود 9 درصــدی تنــاژ همــراه بــوده اســت.  درصــدی تنــاژ و رشــد حــدود 40 درصــدی صــادرات بــا رشــد بســیار 

بررســی دقیــق ارزش واحــد تجــاری نشــان می دهــد باالتریــن ارزش واحــد در صــادرات )443 دالر در تــن( و واردات 

گذشــته نیــز ارقامــی نزدیــک  )1450 دالر در تــن( طــی 4 ســال اخیــر مربــوط بــه زمســتان 1400 بــوده اســت، امــا در فصــول 

بــه ارقــام فــوق در بخــش صــادرات)در بهــار 1397( و واردات )در تابســتان 1399( تجربــه شــده اســت.  
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گمرک جمهوری اسامی ایران ماخذ: 

نمودار 7. روند تغییر ارزش واحد صادراتی و وارداتی به تفکیک فصول مختلف سال

گازی و محصــوالت پتروشــیمی در افزایــش 	  کلیــدی رشــد 30 درصــدی ارزش واحــد صادراتــی میعانــات  نقــش 

صــادرات نیمــه دوم ســال 1400

کــه در رشــد 40 درصــدی صــادرات ســال 1400، نقــش افزایــش 28.6 درصــدی ارزش واحــد  آمارهــا نشــان می دهنــد 

گازی، محصــوالت  ــات  ــوده اســت. بخش هــای پتروشــیمی و میعان صادراتــی بیــش از رشــد 9 درصــدی تنــاژ صــادرات ب

معدنــی و محصــوالت صنعتــی بــه ترتیــب بــا رشــد ارزش صادراتــی  43، 76 و 30 درصــدی از عوامــل رشــد صــادرات 

ــه ســه بخــش فــوق  کشــور در ســال 1400 مربــوط ب ــر 88 درصــد ارزش صــادرات  ــغ ب ــد. بال غیرنفتــی در ســال 1400 بوده ان

ــا ســهم 51.6 درصــدی و همچنیــن بخــش  گازی ب بــوده اســت امــا در ایــن میــان نقــش بخــش پتروشــیمی و میعانــات 

کل صــادرات بســیار چشــمگیر و حائــز اهمیــت بــوده اســت. متوســط  معــدن و صنایــع معدنــی بــا ســهم 27.1 درصــد از 

کل صــادرات از 308 دالر در ســال 1399 بــه 396 دالر در تــن در ســال 1400 معــدل 28.6 درصــد رشــد یافــت.  ارزش واحــد 

گازی  بخــش عمــده افزایــش ارزش واحــد مربــوط بــه افزایــش 31 درصــدی ارزش واحــد صــادرات پتروشــیمی و میعانــات 

)از 302 دالر در تــن در ســال 1399 بــه 396 دالر در تــن در ســال 1400( در ســبد صادراتــی بــوده اســت. همچنیــن رشــد 64 

درصــدی در ارزش هــر تــن محصــول صادراتــی بخــش معــدن و صنایــع معدنــی )از 173 دالر در تــن در ســال 1399 بــه 283 

کل صــادرات بســیار موثــر بــوده اســت. دالر در تــن در ســال 1400( نیــز در افزایــش متوســط ارزش واحــد 
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کشور  جدول 3. صادرات به تفکیک بخش های عمده تجاری 

بخش های 
عمده 

خ رشد )درصد(1400139914001399 نر
سهم 

بخش ها ارزش وزنارزشارزش واحدوزنارزشوزنارزش
واحد

پتروشیمی و 
گازی 25,08163,38517,50457,92439630243.39.430.951.6میعانات 

معدن و صنایع 
13,18046,5307,50343,32228317375.77.463.627.1معدنی

کشاورزی و 
11.410.8-3.7-14.7-5,2638,5076,1738,838619698صنایع غذایی

فرش و صنایع  
20.0105.20.4-215201312510,7505,24064.1دستی

صنایع )بجز 
4,6084,3173,5363,5491,06799630.321.67.19.5صنایع فوق(

کل صادرات 
48,619122,77534,820113,05639630839.68.628.6100غیرنفتی

گمرک جمهوری اسامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران ماخذ: 

کاهش شکاف بین دو شاخص 	  رشد شاخص ارزش واحد صادراتی و وارداتی و عدم 

وجــود شــکاف بیــن ارزش واحــد صادراتــی )396 دالر در تــن(  و وارداتــی )1287 دالر در تــن( یــا صــادرات ارزان و واردات 

کاالهــای صادراتــی، هزینه  کمتــر فــرآوری شــده، رقابت پذیــری پایین  گرایــش بــه صــادرات محصــوالت پایــه و  گــران بدلیــل 

کشــور اســت.  ــاال و  تنــوع پاییــن بازارهــای صادراتــی و وارداتــی، همچنــان از چالش هــای ثابــت تجــارت  حمــل  و نقــل ب

کســب درآمدهــای ارزی مربوطــه،  در ایــن میــان رفــع مقطعــی برخــی چالش هــا در حــوزه تحریم هــا و صــادرات نفــت و 

کرونــا  کاالهــا و همچنیــن محدودیت هــای ناشــی از بیمــاری  مشــکات نقــل و انتقــاالت بانکــی و مشــکات حمل ونقــل 

کاالهــا و تاثیــر  و شــیوع ســویه های جدیــد از یــک طــرف و بــروز اتفاقــات در بــازار جهانــی از جملــه تحــوالت قیمــت جهانــی 

کشــور و برخــی ناآرامی هــا و تحــوالت منطقــه  ای از  آن بــر قیمــت نهاده هــای واســطه ای و ســرمایه ای مــورد نیــاز صنایــع 

کــه ایــن تغییرات  کشــور تاثیــر می گــذارد  کاالهــای صادراتــی و وارداتــی  طــرف دیگــر بــر حجــم تجــارت، قیمــت و ارزش واحــد 

را نمی تــوان بــه طراحــی، تدویــن و اجــرای سیاســت های منظــم و هدفمنــد اقتصــادی و تجــاری نســبت داد. در چنیــن 

کــه صــادرات و واردات از لحــاظ تنــاژ بــه ترتیــب 9.7 و 27.6 درصــد  فضایــی در ســه ماهــه چهــارم ســال 1400، در حالــی 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش یافــت، ارزش واحــد صادراتــی بــا 443 دالر در هــر تــن و ارزش واحــد وارداتــی 

بــا 1450 دالر در هــر تــن بــه ترتیــب 25 و 6 درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش داشــته و باالتریــن میــزان 
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ــی در حــد مــورد انتظــار و  شــاخص فصلــی طــی چهــار ســال اخیــر محســوب می شــود. امــا افزایــش ارزش واحــد صادرات

حداقــل نزدیــک بــه ارزش واحــد وارداتــی نیازمنــد تدویــن اســتراتژی های صنعتــی و تجــاری منســجم بلندمــدت بــا هدف 

کاهــش  ــا ارزش افــزوده در بازارهــای متنــوع می باشــد و در چنیــن شــرایطی می تــوان بــه  صــادرات محصــوالت متنــوع ب

شــکاف دو تــا ســه برابــری بیــن دو شــاخص ارزش واحــد صادراتــی و وارداتــی امیــدوار بــود.

کاهش نسبی تمرکز مقاصد صادراتی 	  افزایش نسبی تمرکز مبادی وارداتی و 

کشــورهای چیــن)29.5 درصد(، عراق)18.3درصد(،  طــی ســال 1400، عمده تریــن مقاصــد صادراتــی ایران به ترتیب 

ترکیــه)12.5 درصــد(، امــارات متحــده عربــی )10.1 درصــد(، و افغانســتان )3.8 درصــد( و همچنیــن عمده تریــن 

کشــورهای امــارات متحــده عربــی )31.2 درصــد(، چیــن)24 درصــد(، ترکیــه)10  مبــادی وارداتــی نیــز بــه ترتیــب 

کشــور بیــش  کلــی تمرکــز مقاصــد صادراتــی  درصــد(، آلمــان )3.6 درصــد( و روســیه )3.6 درصــد( بــوده اســت. بطــور 

از مبــادی وارداتــی اســت. امــا طــی ســال 1400 نســبت بــه ســال های قبل تــر تمرکــز بازارهــای صادراتــی ایــران اندکــی 

کشــور، ســهم پنــج مقصــد مهــم  گمــرک  کاهــش و در مقابــل تمرکــز مبــادی وارداتــی افزایــش یافتــه اســت. مطابــق آمــار 

صادراتــی بــه 74.2 رســیده اســت، ایــن ســهم در ســال 1399 معــادل 74.7درصــد و در ســال 1398 معــادل 73.5 

کشــور  کــه ســهم پنــج مبــدا مهــم وارداتــی  درصــد بــوده اســت. در خصــوص مبــادی وارداتــی نیــز مشــاهده می شــود 

کــه در ســال 1399 معــادل 69.9 درصــد و بــرای ســال 1398  در ســال جــاری بــه 71.9 درصــد رســیده اســت، در حالــی 

معــادل 70.6 درصــد بــوده اســت.

رشــد 1.5 برابــری صــادرات بــه ترکیــه و جایگزینــی بجــای امارات متحده عربــی بــه عنــوان ســومین مقصــد 	 

عمده صادراتــی 

کشــور بــوده و از ایــن حیــث  کاالهــای غیرنفتــی  کشــور ترکیــه در ســال های اخیــر مقصــد بیــش از 12.5 درصــد از صــادرات 

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

کاهــش یافتــه و بــا صادراتــی بــه ارزش  2.5  کشــور در صــادرات غیرنفتــی ایــران بــه حــدود 7.2 درصــد  مرزهــا، ســهم ایــن 

گرفــت، امــا در ســال 1400 بــا افزایــش 2.4 برابــری و دســتیابی بــه  میلیــارد دالر در جایــگاه 4 ام مقاصــد صادراتــی قــرار 

صــادرات بیــش از 6 میلیــارد دالری )و ســهم 12.5 درصــدی( بــه جایــگاه ســوم در بیــن مقاصــد صادراتــی ایــران رســیده 

کــه مقصــد بیــش از 8.9 میلیــارد دالر در ســال 1398 بــوده اســت، در  کشــور امــارات متحــده عربــی  اســت. در ایــن میــان 

کاهــش یافتــه و رتبــه چهــارم پــس از ترکیــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ســال جــاری بــه 4.9 میلیــارددالر 

کیفیت واردات 	  افزایش واردات از شرکای عمده و افزایش نسبی 

کشــورهای  کشــور ســال 1400 در مقایســه بــا ســال قبــل تــر، افزایــش واردات از  از نــکات بــارز و قابــل توجــه بخــش واردات 
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امــارات متحــده عربــی )69 درصــد(، چیــن )29 درصــد(، ترکیــه)20 درصــد(، آلمــان )4 درصــد (، روســیه )61 درصــد(، 

ســوئیس )68 درصــد(، انگلســتان )11درصــد( اســت. افزایــش رشــد ارزشــی بیــش از رشــد وزنــی واردات )بجــز مــورد امــارات 

کیفیــت  متحــده عربــی( در خصــوص واردات از چیــن، ترکیــه، آلمــان، روســیه، ســوئیس و انگلســتان بــا افزایــش نســبی 

اقــام وارداتــی نیــز همــراه بــوده اســت.  

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

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

کاالهــای ســرمایه ای 7.2 میلیــارد دالر بــوده اســت.  کاالهــای واســطه ای 37.2 میلیــارد دالر و  1400 ارزش واردات 

کــه در ســال قبــل تــر )1399( بــه ترتیــب بــه  27.1 میلیــارد دالر و 5.4 میلیــارد دالر بــود بــا  کاالهــای مذکــور  ارزش واردات 

کاالهــای  افزایــش 37 و 35 درصــدی مواجــه شــده و در مجمــوع 11.9 میلیــارد دالر افزایــش یافــت بدیــن ترتیــب ســهم 

کشــور از 83.6 در ســال 1399 بــا افزایــش اندکــی بــه 83.8  افزایــش و ســهم  کل واردات  واســطه ای و ســرمایه ای از 

کاهــش 0.1 درصــدی بــه 13.7 درصــد رســیده اســت.    کاالهــای مصرفــی بــا 

6. جمع بندی
رونــد مثبــت تجــارت بین المللــی در ســال 2021 مشــابه رونــد مثبــت رشــد ارزش تجــارت در ایــران در پایــان ســال 1400 

کاهــش محدودیت هــای همه گیــری و بهبــود  کاالهــا،  کــه در ســطح جهانــی، افزایــش قیمــت  بــوده اســت. همان طــور 

ــدد  ــتیابی مج ــی و دس ــارت بین الملل ــد تج ــه رش ــر ب ــادی منج ــرک اقتص ــته های مح ــل بس ــه دلی ــا ب ــه تقاض ــل توج قاب

بــه آمــار ثبــت شــده در دوره پیــش از همه گیــری شــده اســت، در ایــران نیــز افزایــش قیمــت محصــوالت پتروشــیمی و 

کارهــا بــه  کســب و  کنــار فعــال شــدن بخــش عمــده ای از  گازی بــه واســطه افزایــش قیمــت انــرژی جهانــی، در  میعانــات 

کرونایــی و ایجــاد شــرایط تســهیل در برخــی فرایندهــای تجــاری، موجبــات رشــد تجــارت  واســطه رفــع محدودیت هــای 

در زمســتان 1400 را فراهــم نمــود. بــا توجــه بــه این کــه انتظــار مــی رود رونــد تجــارت بیــن المللــی در طــول ســال 2022 بــه 

کــه در یــک ســناریوی واقع بینانــه، تــورم جهانــی  رونــد عــادی خــود بازگــردد، در عیــن حــال ایــن امــکان نیــز وجــود دارد 

کنــار سیاســت های انقباضــی  کاالهــای اصلــی و غــات در نتیجــه جنــگ اوکرایــن در  بــه واســطه افزایــش قیمــت انــرژی، 

کاهــش رشــد اقتصــاد جهــان شــود. در ایــن بعــد می تــوان اثــر بحران هــای جهانــی بــر اقتصــاد ایــران  دولت هــا منجــر بــه 

ــه موجبــات رشــد ارزش تجــارت در  ک ــرژی  ــر از فرصت هایــی نظیــر افزایــش قیمــت ان ــرار داد و فرات را نیــز مــورد توجــه ق

ــر  کل تــورم جهانــی نیــز می توانــد اثــرات قابــل توجهــی ب کمبودهایــی در حــوزه غــات و بــه طــور  ایــران را مهیــا نمــود، 

اقتصــاد و تجــارت ایــران نیــز داشــته باشــد و در یــک وضعیــت حداقلــی، رونــد رو بــه رشــد تجــارت را بــه وضعیــت عــادی 

کنتــرل تــورم در ایــران نیــز پیگیــری سیاســت های انقباضــی ضــروری بــه نظــر می رســند. کــه بــرای  بازگردانــد؛ چــرا 
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