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 چكيده
کیــد بــر پنــج مــاه ابتدایی  نشــریه شــماره 12 پایــش تحــوالت تجــاری در خصــوص آخریــن وضعیــت تجــارت جهانــی )بــا تا

کیــد بــر چهــار مــاه ابتدایــی 1401(: 2022( و تجــارت ایــران )بــا تا

افزایش ارزش تجارت جهانی در سه ماهه اول 2022 به رغم روند رشد کاهشی آن	 

ــه  ــه س ــبت ب ــه نس ک ــید  ــون دالر رس ــدود 7.7 تریلی ــورد ح ــه رک ــال 2022 ب ــه اول س ــه ماه ــی در س ــارت جهان ارزش تج

ماهــه اول 2021 حــدود 1 تریلیــون دالر و نســبت بــه ســه ماهــه چهــارم 2021 حــدود 250 میلیــون دالر افزایــش داشــته 

کنــدی  اســت. انتظــار مــی رود رونــد رشــد تجــارت همچنــان مثبــت باقــی بمانــد امــا در طــول ســه ماهــه دوم 2022 بــه 

کــرده باشــد. ادامــه پیــدا 

کاالها و تورم جهانی	  گرایی میان ارزش و حجم تجارت در سه ماهه اول 2022 به دلیل افزایش قیمت  وا

در ســه ماهــه اول 2022 ارزش تجــارت حــدود 30 درصــد بیشــتر از ســطوح قبــل از همه گیــری ســال 2019 بــوده اســت. 

در مقابــل، حجــم تجــارت بــه میــزان بســیار کمتــری )حــدود 6 درصــد( افزایــش یافــت.

روند رشد ماهانه تجارت جهانی و تولید صنعتی در آوریل و می 2022	 

کــرده اســت؛ شــتاب تجــارت جهانــی در ایــن  در آوریــل 2022، حجــم تجــارت جهانــی، 0.5 درصــد رشــد ماهانــه را ثبــت 

کــرده اســت؛  کاهــش ماهانــه را ثبــت  مــاه منفــی0.3 درصــد بــوده اســت. تولیــد صنعتــی جهــان در آوریــل، 2.7 درصــد 

شــتاب تولیــد صنعتــی جهــان نیــز یــک درصــد بــوده اســت. تجــارت جهانــی در مــاه مــی 2022 نیــز نســبت بــه آوریــل 

2.5 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

عملکرد مطلوب کشورها در تجارت جنوب - جنوب خارج از شرق آسیا در فصل اول 2022	 

کاال از کشــورهای در حــال توســعه در ســه ماهــه اول 2022 حــدود 25 درصــد بیشــتر از ســه ماهــه اول 2021  صــادرات 

بــوده اســت. ایــن رقــم بــرای کشــورهای توســعه یافتــه حــدود 14 درصــد اســت. تجــارت بیــن کشــورهای در حال توســعه 

)جنوب-جنــوب( در ســه ماهــه اول 2022 حــدود 23 درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه ســال قبــل و حــدود 42 درصــد 

گذشــته  گیــری می باشــد. تجــارت جنــوب و جنــوب خــارج از شــرق آســیا در ســال  بیشــتر از ســطوح قبــل از همــه 

کنــون بــه ســطوح مشــابهی از تجــارت اقتصادهــای شــرق آســیا دســت یافتــه اســت. قوی تــر شــد و ا

شتاب کمتر رشد تجارت در مناطق شرق آسیا و اقیانوس آرام	 

گرچــه در مناطــق شــرق  نــرخ رشــد تجــارت در ســه ماهــه اول 2022 در تمــام مناطــق جغرافیایــی قــوی باقــی مانــد، ا

کاال  بــه دلیــل  کلــی در مناطــق صادرکننــده  کمتــر بــود. رشــد صــادرات بــه طــور  آســیا و اقیانــوس آرام تــا حــدودی 

کاالهــا قوی تــر بــوده اســت. افزایــش قیمــت 
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افزایش قابل توجه در ارزش تجارت همه بخش های اقتصادی در فصل اول 2022	 

بیشــتر بخش هــای اقتصــادی در ســه ماهــه اول 2022 افزایــش قابــل توجهــی را در ارزش تجــارت خــود نســبت بــه 

ــرژی  ــه افزایــش شــدید ارزش تجــارت در بخــش ان کرده انــد. قیمت هــای بــاالی ســوخت منجــر ب ســال گذشــته ثبــت 

شــده اســت. رشــد تجــارت بــرای فلــزات و مــواد شــیمیایی نیــز باالتــر از حــد متوســط بــوده اســت. در مقابــل، تجــارت در 

بخــش حمــل و نقــل همچنــان بــا چالــش مواجــه اســت. تجــارت تجهیــزات ارتباطــی نیــز پایین تــر از ســطح ســال های 

2021 و 2019 باقــی مانــده اســت. در نهایــت، کمبــود جهانــی نیمه رســاناها و اختــاالت لجســتیکی همچنــان بــر تجــارت 

وســایل نقلیــه جــاده ای و تجهیــزات اندازه گیــری اثــر منفــی داشــته اســت.

اعمال سه نوع محدودیت صادراتی در پی جنگ اوکراین	 

ــا پایــان جــوالی 2022، 127 اقــدام تجــاری موقــت فعــال مربــوط بــه جنــگ در اوکرایــن اعمــال شــده اســت. از ایــن  ت

مجمــوع 47 درصــد محدودیــت یــا ممنوعیــت صادراتــی و 31 درصــد محدودیــت یــا ممنوعیــت وارداتــی بــوده اســت. 

محدودیت هــای صادراتــی اعمــال شــده از فوریــه 2022 بــه ســه دســته اصلــی تقســیم می شــوند: 1( محدودیت هــای 

صادراتــی بــه روســیه، بــاروس و اوکرایــن؛ 2( محدودیت هــای متقابــل اتخــاذ شــده توســط روســیه بــرای صــادرات بــه 

ــت از  ــرای محافظ ــورها ب ــط کش ــه توس ک ــاص  ــوالت خ ــادرات محص ــت در ص ــده؛ و 3( محدودی کنن ــم  ــورهای تحری کش

بازارهــای داخلــی خــود در برابــر افزایــش قیمت هــا یــا کمبودهــای ناشــی از جنــگ اتخــاذ می شــود.

چشم انداز تجارت جهانی
؛ قراردادهــای تجــاری و روندهــای منطقــه ای  کمتــر از حــد انتظــار تاثیــر بحــران اوکرایــن بــر تجــارت؛ رشــد اقتصــادی 

گــذار بــه  شــدن؛ چالــش هــا مــداوم بــرای زنجیــره هــای تامیــن جهانــی؛ افزایــش نگرانی هــا بــرای پایــداری بدهــی؛ 

. ــبزتر ــی س ــاد جهان ــمت اقتص س

کفه ترازو به سمت واردات و کاهش کسری تراز تجاری 	  تجارت ایران: بازیابی تجارت کشور با سنگینی 

کــه نســبت بــه مــدت  کاالیــی کشــور بــه 34.1 میلیــارد دالر در چهــار مــاه اول ســال 1401 رســیده اســت  ارزش تجــارت 

( رشــدی معــادل 18.2 درصــد تجربــه شــده اســت. بررســی ارزش تجــارت  مشــابه ســال قبــل )28.9 میلیــارد دالر

خارجــی کشــور در چهارماهــه نخســت ســال 1401 نشــان می دهــد در حــدود 16.9 میلیــارد دالر مربــوط بــه صــادرات 

کاالیــی بــه میــزان  ــراز تجــاری  و 17.2 میلیــارد دالر نیــز مربــوط بــه واردات بــوده اســت. ایــن ارقــام نشــان از کســری ت

کــه البتــه در مقایســه بــا ســال های قبــل )کســری معــادل0.6 میلیــارد دالر در ســال 1400 و 2.3  0.3 میلیــارد دالر دارد 

کاهــش یافتــه اســت. (، کســری اندکــی  میلیــارد دالر در ســال 1399 میلیــارد دالر
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1. مقدمه
کــه بــه تحــوالت غالــب در حــوزه تجــارت بین الملــل  گزارش هــای پایــش تحــوالت تجــاری  ایــن شــماره از سلســله 

گــزارش، داده هــای  گرفتــه اســت. طــی ایــن  می پــردازد، تحــوالت عمــده تجــاری در ســطح بین المللــی مــورد توجــه قــرار 

کنــار  گرفتــه اســت. در ادامــه نیــز عوامــل موثــر بــر ثبــت ایــن داده هــا در  تجــاری پنــج مــاه اول 2022 مــورد بررســی قــرار 

گرفتــه اســت.  ارائــه چشــم اندازی از تجــارت جهانــی مــورد توجــه قــرار 

2. تحوالت تجاری جهان
افزایش ارزش تجارت جهانی در سه ماهه اول 2022 به رغم روند رشد کاهشی آن	 

ارزش تجــارت جهانــی در ســه ماهــه اول 2022 افزایــش داشــته اســت، امــا رونــد رشــد آن همچنــان کاهشــی بــوده اســت. به 

کــه نســبت بــه  کلــی، ارزش تجــارت جهانــی در ســه ماهــه اول ســال 2022 بــه رکــورد حــدود 7.7 تریلیــون دالر رســید  طــور 

ســه ماهــه اول 2021 حــدود 1 تریلیــون دالر و نســبت بــه ســه ماهــه چهــارم 2021 حــدود 250 میلیــون دالر افزایــش داشــته 

کاال بــه حــدود 6.1 تریلیــون دالر  کاال و خدمــات هــر دو در ســه ماهــه اول 2022 رشــد داشــته اند. تجــارت  اســت. تجــارت 

آمریــکا رســید )افزایشــی حــدود 25 درصــد نســبت بــه ســه ماهــه اول 2021 و افزایــش حــدود 3.6 درصــدی نســبت بــه ســه 

ماهــه چهــارم 2021(. تجــارت خدمــات نیــز در مجمــوع حــدود 1.6 تریلیــون دالر آمریــکا بــوده اســت )افزایشــی حــدود 22 

درصــد نســبت بــه ســه ماهــه اول 2021 و افزایــش حــدود 1.7 درصــدی نســبت بــه ســه ماهــه چهــارم 2021(. انتظــار مــی رود 

کــرده باشــد. کنــدی ادامــه پیــدا  رونــد رشــد تجــارت همچنــان مثبــت باقــی بمانــد امــا در طــول ســه ماهــه دوم 2022 بــه 

(UNCTAD, 2022)

نمودار 1: روند بهبود تجارت جهانی در سال 2021 و ابتدای 2022
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کاالها و تورم جهانی	  گرایی میان ارزش و حجم تجارت در سه ماهه اول 2022 به دلیل افزایش قیمت  وا

در ســه ماهــه اول 2022 ارزش تجــارت حــدود 30 درصــد بیشــتر از ســطوح قبــل از همه گیــری ســال 2019 بــوده اســت. 

گرایــی بیــن ارزش  و حجــم  در مقابــل، حجــم تجــارت بــه میــزان بســیار کمتــری )حــدود 6 درصــد( افزایــش یافــت؛ وا

کاالهــا بــه ویــژه محصــوالت مرتبــط بــا انــرژی و تــورم جهانــی بــوده اســت  تجــارت عمدتــا بــه دلیــل افزایــش قیمــت 

.)UNCTAD, 2022(

روند رشد ماهانه تجارت جهانی و تولید صنعتی در آوریل و می 2022	 

کــرده اســت؛ شــتاب تجــارت جهانــی در  در آوریــل 2022، حجــم تجــارت جهانــی، 0.5 درصــد رشــد ماهانــه را ثبــت 

کــرده  کاهــش ماهانــه را ثبــت  ایــن مــاه منفــی0.3 درصــد بــوده اســت. تولیــد صنعتــی جهــان در آوریــل، 2.7 درصــد 

اســت؛ شــتاب تولیــد صنعتــی جهــان نیــز یــک درصــد بــوده اســت )CPB, 2022(. تجــارت جهانــی در مــاه مــی 2022 نیــز 

. )CPB, World Trade Monitor May 2022( نســبت بــه آوریــل 2.5 درصــد افزایــش یافتــه اســت

روند رشد ماهانه و ساالنه صادرات جهانی	 

صــادرات جهانــی در مــاه مــی 2022 در مقایســه بــا مــی 2021، 18 درصــد رشــد و نســبت بــه آوریــل 2022، 3.3 درصــد 

رشــد داشــته اســت.

(ITC, 2022)

کاال و خدمات کشورها در می 2022 1-3. تجارت 
کاالیــی کشــورها در مــی 2022، بــه اســتثنای رشــد منفــی در  طبــق ارزیابــی ســازمان تجــارت جهانــی از رونــد تجــارت 

کننــده تجــارت جهانــی، بــه افزایــش خــود ادامــه  صــادرات ژاپــن )منفــی 3 درصــد(، صــادرات ســایر کشــورهای تعییــن 

داده اســت. رشــد واردات نیــز در مــی 2022 افزایــش داشــته اســت و همــه ایــن کشــورها، رشــد مثبــت ســاالنه را بــه ثبــت 
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رســانده اند. در حــوزه تجــارت خدمــات نیــز بریتانیــا و ژاپــن بــه ترتیــب رشــد منفــی 5 و 4 درصــد در صــادرات و رشــد 

کرده انــد. منفــی 4 و 10 درصــد را در واردات ثبــت 
) کاال و خدمات کشورها در می 2022 )میلیارد دالر جدول 1: روند رشد ماهانه تجارت 

/ منطقه کشور

خدماتکاال

وارداتصادراتوارداتصادرات

درصدارزشدرصدارزشدرصدارزشدرصدارزش

3081722943226359چین

234122713610612899اتحادیه اروپا

178222972573165534آمریکا

10-416-2752615-56ژاپن

4-519-4519671934بریتانیا

622163321117119کره جنوبی
 (WTO, 2022)

2-2. روند تجارت منطقه ای در فصل اول 2022
عملکرد مطلوب کشورها در تجارت جنوب - جنوب خارج از شرق آسیا در فصل اول 2022	 

در ســه ماهــه اول 2022، تجــارت کاال بــه شــکل قابــل توجهــی باالتــر از ســطوح ثبــت شــده ســال 2021 در کشــورهای در 

کاال از کشــورهای در حــال توســعه در ســه ماهــه اول 2022 حــدود  حــال توســعه و توســعه یافتــه می باشــد. صــادرات 

25 درصــد بیشــتر از ســه ماهــه اول 2021 بــوده اســت. ایــن رقــم بــرای کشــورهای توســعه یافتــه حــدود 14 درصــد 

اســت. تجــارت بیــن کشــورهای در حــال توســعه )جنوب-جنــوب( در ســه ماهــه اول 2022 حــدود 23 درصــد بیشــتر 

ــوب و  ــارت جن ــد. تج ــری می باش گی ــه  ــل از هم ــطوح قب ــتر از س ــد بیش ــدود 42 درص ــل و ح ــال قب ــابه س ــدت مش از م

کنــون بــه ســطوح مشــابهی از تجــارت اقتصادهــای شــرق  جنــوب خــارج از شــرق آســیا در ســال گذشــته قوی تــر شــد و ا

آســیا دســت یافتــه اســت.
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جدول 5: تجارت کشورهای در حال توسعه در سه ماهه چهارم 2021 نسبت به مدت مشابه در سال 2020 و 2021 )درصد رشد(

سه ماهه اول 2022 نسبت به 
مدت مشابه سال 2021

سه ماهه اول 2022 نسبت به 
مدت مشابه سال 2019

صادراتوارداتصادراتواردات

20142720کشورهای توسعه یافته

17253341کشورهای در حال توسعه

2342تجارت جنوب- جنوب

23403239کشورهای در حال توسعه )بدون کشورهای شرق آسیا(

4444تجارت جنوب- جنوب )بدون کشورهای شرق آسیا(

(UNCTAD, 2022)

شتاب کمتر رشد تجارت در مناطق شرق آسیا و اقیانوس آرام	 

گرچــه در مناطــق شــرق  نــرخ رشــد تجــارت در ســه ماهــه اول 2022 در تمــام مناطــق جغرافیایــی قــوی باقــی مانــد، ا

آســیا و اقیانــوس آرام تــا حــدودی کمتــر بــود. رشــد صــادرات بــه طــور کلــی در مناطــق صادرکننــده کاال بــه دلیــل افزایش 

.)2022 ,UNCTAD( کاالهــا قوی تــر بــوده اســت قیمــت 

(ITC, 2022)

نمودار 2 : روند رشدساالنه صادرات مناطق جهان

صــادرات جهانــی در مــاه مــی 2022 در مقایســه بــا مــاه مــه 2021، 18 درصــد رشــد کــرد. عملکــرد صــادرات ســال به ســال 

کــه صــادرات 11 درصــد  کــه صــادرات 29 درصــد رشــد داشــت، قوی تریــن و در اقیانــوس آرام، جایــی  در آفریقــا، جایــی 

کــرد، ضعیف تریــن بــود. رشــد 
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3-2. روند تجارت جهانی در سطوح بخشی در سه ماهه اول 2022
افزایش قابل توجه در ارزش تجارت همه بخش های اقتصادی در فصل اول 2021	 

بیشــتر بخش هــای اقتصــادی در ســه ماهــه اول 2022 افزایــش قابــل توجهــی را در ارزش تجــارت خــود نســبت بــه 

ــرژی  ــه افزایــش شــدید ارزش تجــارت در بخــش ان کرده انــد. قیمت هــای بــاالی ســوخت منجــر ب ســال گذشــته ثبــت 

شــده اســت. رشــد تجــارت بــرای فلــزات و مــواد شــیمیایی نیــز باالتــر از حــد متوســط بــوده اســت. در مقابــل، تجــارت در 

بخــش حمــل و نقــل همچنــان بــا چالــش مواجــه اســت. تجــارت تجهیــزات ارتباطــی نیــز پایین تــر از ســطح ســال های 

2021 و 2019 باقــی مانــده اســت. در نهایــت، کمبــود جهانــی نیمه رســاناها و اختــاالت لجســتیکی همچنــان بــر تجــارت 

 .)2022 ,UNCTAD(  وســایل نقلیــه جــاده ای و تجهیــزات اندازه گیــری اثــر منفــی داشــته اســت
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(UNCTAD, 2022)

نمودار 3: رشد بخشی تجارت در سه ماهه اول 2022 نسبت به مدت مشابه 2019 و 2021 )درصد(

3. اثرات بحران اوکراین بر تجارت جهانی
دولت هــا در پاســخ بــه حملــه روســیه بــه اوکرایــن، اقدامــات تجــاری موقتــی را بــه عنــوان بخشــی از تحریم هــای 

کرده انــد. بــی ثباتــی در منطقــه نیــز تعــدادی از کشــورها را بــه اعمــال  اقتصــادی و بســته های ضدتحریمــی اعمــال 

کــود ســوق داده اســت. تــا پایــان جــوالی  محدودیت هــای صادراتــی بــر محصــوالت حیاتــی ماننــد مــواد غذایــی و 

2022، 127 اقــدام تجــاری موقــت فعــال مربــوط بــه جنــگ در اوکرایــن اعمــال شــده اســت. از ایــن مجمــوع 47 درصــد 

ــت. ــوده اس ــی ب ــت واردات ــا ممنوعی ــت ی ــد محدودی ــی و 31 درص ــت صادرات ــا ممنوعی ــت ی محدودی
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(ITC, 2022)

نمودار 4: اقدامات تجاری موقت مرتبط با جنگ اوکراین

اعمال سه نوع محدودیت صادراتی در پی جنگ اوکراین	 

محدودیت هــای صادراتــی اعمــال شــده از فوریــه 2022 بــه ســه دســته اصلــی تقســیم می شــوند: 1( محدودیت هــای 

صادراتــی بــه روســیه، بــاروس و اوکرایــن؛ 2( محدودیت هــای متقابــل اتخــاذ شــده توســط روســیه بــرای صــادرات بــه 

ــت از  ــرای محافظ ــورها ب ــط کش ــه توس ک ــاص  ــوالت خ ــادرات محص ــت در ص ــده؛ و 3( محدودی کنن ــم  ــورهای تحری کش

بازارهــای داخلــی خــود در برابــر افزایــش قیمت هــا یــا کمبودهــای ناشــی از جنــگ اتخــاذ می شــود.
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(ITC, 2022)

شکل 1: محدودیت های صادراتی متاثر از جنگ اوکراین در کشورهای مختلف

کانــادا، اتحادیــه  کــه صــادرات بــه فدراســیون روســیه و بــاروس را محــدود می کننــد عبارتنــد از اســترالیا،  کشــورهایی 

، بریتانیــا و ایــاالت متحــده. برخــی از اقدامــات تصویــب شــده توســط  کــره، نیوزیلنــد، ســنگاپور اروپــا، ژاپــن، جمهــوری 

کــه  اتحادیــه اروپــا و ایــاالت متحــده نیــز صــادرات بــه مناطــق خاصــی از اوکرایــن را ممنــوع می کنــد؛ یکــی از اقداماتــی 

کاالهــای نظامــی بــه اوکرایــن مــی باشــد.  توســط ســوئیس و لیختــن اشــتاین اتخــاذ شــده اســت، ممنوعیــت صــادرات 

کــه روســیه و بــاروس را هــدف قــرار می دهنــد، بــدون تمرکــز بــر محصــوالت  عمــده محدودیت هــای صادراتــی 

کــه می تواننــد بــرای مقاصــد غیرنظامــی و نظامــی  کاالهــای دو منظــوره  کاالهــای نظامــی، و یــا  غذایــی، صــادرات 

کاالهــای محــدود شــده نیــز شــامل رایانه هــا، نیمــه هادی هــا، چاپگرهــای ســه  کــرده اســت.  اســتفاده شــوند را ممنــوع 

بعــدی، تجهیــزات ارتباطــی، کاالهــا و فنــاوری هوافضــا، ناوبــری دریایــی و فنــاوری رادیویــی، ماشــین آالت، آلومینیــوم، 

کاالهــای  کاالهــای مرتبــط بــا صنعــت نفــت، اســکناس،  ســوخت جــت، محصــوالت ســوختی، افزودنی هــای ســوخت، 

کــو می شــود. کاالهــای لوکــس، اتومبیــل، مشــروب و محصــوالت تنبا مــورد اســتفاده ارتــش، 

کنــش بــه ایــن تحریم هــا، فدراســیون روســیه صــادرات بــه کشــورهای خاصــی را ممنــوع کــرده اســت؛ بــه عنوان  در وا

مثــال، فدراســیون روســیه صــادرات محصــوالت مخابراتــی، پزشــکی، وســایل نقلیــه، کشــاورزی، بــرق و جنگلــداری )از 

گازپــروم همچنیــن  کــرد.  جملــه چــوب( را بــه چهــل و هشــت کشــور از جملــه اتحادیــه اروپــا و ایــاالت متحــده ممنــوع 

کــرد. گاز طبیعــی بــه لهســتان و بلغارســتان را متوقــف  صــادرات 
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، آرژانتیــن، آذربایجــان،  کشــورها محــدود می کننــد نیــز عبارتنــد از الجزایــر کــه صــادرات را بــه همــه  کشــورهایی 

کثــر  ، مجارســتان، هنــد، قرقیزســتان، لبنــان، مالــزی، فدراســیون روســیه، صربســتان، ترکیــه و اوکرایــن. ا بــاروس، مصــر

 ، ایــن محدودیت هــای صادراتــی، صــادرات مــواد غذایــی حیاتــی ماننــد غــات، آرد، روغــن و دانه هــای روغنــی، شــکر

کــی مشــمول  غ را ممنــوع می کنــد. اقــام غیــر خورا کارونــی، برنــج، ســویا، ذرت، حبوبــات، گوشــت و تخم مــر نمــک، ما

کاالهــا و ماشــین آالت پزشــکی(  کســیژن و اقــام صنعتــی )شــامل  ک دام، ا محدودیت هــای صادراتــی شــامل خــورا

کــرده اســت.  گاز طبیعــی )عــاوه بــر برخــی مــواد غذایــی( را نیــز ممنــوع  کــود و  می شــود. اوکرایــن همچنیــن صــادرات 

بیــن مــه 2021 و مــه 2022، ارزش صــادرات نفــت خــام از روســیه 53 درصــد افزایــش یافتــه اســت. میانگیــن قیمــت 

کــه نشــان می دهــد حجــم صــادرات نفــت خــام از روســیه  نفــت خــام در مــدت مشــابه 66 درصــد افزایــش یافتــه اســت 

کانــادا واردات نفــت  کاهــش یافتــه اســت. بیــن مــارس 2022 تــا مــه 2022، ایــاالت متحــده، اســترالیا و  در رونــد ســاالنه 

خــام از روســیه را ممنــوع کردنــد و اتحادیــه اروپــا، بریتانیــا و ژاپــن اعــام کردنــد کــه واردات نفــت خــام از روســیه متوقــف 

کــه اقدامــات محدودکننــده را  خواهــد شــد. در ایــن بــازه زمانــی، ســهم صــادرات نفــت خــام از روســیه بــه کشــورهایی 

اعــام کــرده بودنــد، 35 درصــد کاهــش یافــت و صــادرات بــه ایــاالت متحــده، اســپانیا و لیتوانــی بــه صفــر رســید. در ایــن 

دوره همچنیــن، ســهم صــادرات نفــت خــام روســیه بــه چیــن و هنــد کــه اقدامــات محدودکننــده ای ندارنــد، بــه ترتیــب 

20 و 16 درصــد افزایــش یافتــه اســت؛ ارزش صادراتــی چیــن نیــز 3.2 میلیــارد دالر )124 درصــد نســبت بــه ســال قبــل( 

و ارزش صادراتــی هنــد 1.7 میلیــارد )783 درصــد نســبت بــه ســال قبــل( افزایــش یافتــه اســت. 

کودهــای معدنــی یــا شــیمیایی پتاســیم بــاروس 9 درصــد از نظــر ارزش  بیــن مــه 2021 و مــه 2022، صــادرات 

ــه نشــان می دهــد صــادرات  ک ــرده اســت  ک ــد پتاســیم 178 درصــد افزایــش را ثبــت  کلری افزایــش یافتــه اســت. قیمــت 

کتبــر 2021، ایــاالت متحــده بزرگتریــن  کاهــش داشــته اســت. در ا کــود از بــاروس از نظــر حجــم در ایــن بــازه زمانــی 

کــود از بــاروس وارد نکــرده اســت.  گونــه  واردکننــده کودهــای بــاروس شــد، امــا از مــارس 2022 ، ایــاالت متحــده هیــچ 

کــه در فوریــه 2022 بــه اجــرا درآمــد، یــک پنجــم  تحریــم هــای ایــاالت متحــده علیــه بانــک هــای روســیه و بــاروس 

بخــش مالــی بــاروس را هــدف قــرار داد. بیــن مــی 2021 و مــه 2022، ســهم صــادرات کــود بــاروس بــه کشــورهای بــدون 

.)2022 ,ITC( ــت ــه اس ــش یافت ــد افزای ــه 100 درص ــد ب ــده از 97 درص ــات محدودکنن اقدام

4. چشم انداز تجارت جهانی
رونــد مثبــت تجــارت بیــن المللــی ممکــن اســت بــه زودی بــه پایــان برســد. افزایــش نرخ هــای بهــره و کاهــش بســته های 

محــرک اقتصــادی احتمــاًال تأثیــر منفــی بــر حجــم تجــارت بــرای مابقــی ســال 2022 خواهــد داشــت. نوســانات در 

کلــی، تحــول  کــرد. بــه طــور  کاالهــا و عوامــل ژئوپلیتیکــی نیــز همچنــان تحــوالت تجــارت را نامطمئــن خواهنــد  قیمــت 

گرفــت: تجــارت جهانــی بــرای ادامــه ســال 2022 بــه احتمــال زیــاد تحــت تاثیــر عوامــل ذیــل قــرار خواهــد 
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تاثیر بحران اوکراین بر تجارت	 

کوتــاه  کاالهــای اولیــه وارد می کنــد. در  درگیــری در اوکرایــن فشــار رو بــه رشــدی را بــر قیمت هــای بیــن المللــی انــرژی و 

مــدت، بــه دلیــل تقاضــای جهانــی بــرای محصــوالت غذایــی و انــرژی، افزایــش قیمــت مــواد غذایــی و انــرژی بــه احتمــا 

زیــاد منجــر بــه ارزش تجــارت باالتــر و حجــم تجــارت کمتــر خواهــد شــد.

رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار	 

پیش بینی هــای رشــد اقتصــادی بــرای ســال 2022 بــه دلیــل افزایــش نرخ هــای بهــره، فشــارهای تورمــی در بســیاری 

از اقتصادهــا و ســرریزهای منفــی اقتصــاد جهانــی ناشــی از درگیــری در اوکرایــن بــه ســمت پاییــن بازنگــری می شــوند. 

ایــن احتمــال وجــود دارد کــه تجــارت جهانــی ایــن روندهــای کان اقتصــادی را بــا کاهــش رشــد تجــارت منعکــس کنــد.

قراردادهای تجاری و روندهای منطقه ای شدن	 

ــه آزاد  ــه ای و منطق ــع منطق ــادی جام ــارکت اقتص ــد مش ــده اند )مانن ــرا ش ــرا الزم االج ــه اخی ک ــاری  ــای تج توافق نامه ه

 ، تجــاری قــاره آفریقــا( فرصــت و امکانــات بیشــتری را بــرای تجــارت درون منطقــه ای فراهــم خواهنــد کــرد. از ســوی دیگر

ک هــای ژئوپلیتیکــی، زمینه هــای  ــرات منفــی افزایــش هزینــه هــای حمــل و نقــل، اختــاالت لجســتیکی و اصطــکا اث

تجــارت بیــن منطقــه ای را تشــدید می کنــد.

چالش های مداوم برای زنجیره های تامین جهانی	 

ریســک ها و عــدم قطعیت هــا بــرای عملیــات زنجیــره تامیــن جهانــی همچنــان بــاال خواهــد بــود. اقدامــات مربــوط 

کنــد و عــدم قطعیت هــای  کنتــرل همه گیــری در برخــی کشــورها ممکــن اســت ایجــاد اختــال در عرضــه را تشــدید  بــه 

اقتصــاد جهانــی، ســرمایه گذاری ها در طــول ســال 2022 را پرمخاطره تــر نمایــد. عــاوه بــر ایــن، روندهــای بلندمــدت 

کننــدگان، بــر تجــارت بیــن الملــل در ســال 2022  کــردن زنجیــره هــای تامیــن و تنــوع بخشــیدن بــه تامیــن  کوتــاه  بــرای 

اثــر خواهــد داشــت.

افزایش نگرانی ها برای پایداری بدهی	 

بــا توجــه بــه ســطوح بــی ســابقه بدهــی جهانــی، نگرانی هــا در مــورد پایــداری بدهــی احتمــاال در ســه ماهــه آینــده 

کــه ســخت تر شــدن  بــه دلیــل افزایــش فشــارهای تورمــی و افزایــش نــرخ بهــره، تشــدید خواهــد شــد. انتظــار مــی رود 

ــر  کنــد و ب ــاال افزایــش دهــد، آســیب پذیری ها را تشــدید  ــر دولت هــای دارای بدهــی ب ــی، فشــار را ب مــداوم شــرایط مال

ســرمایه گذاری ها و جریان هــای تجــارت بین المللــی تأثیــر منفــی بگــذارد

گذار به سمت اقتصاد جهانی سبزتر	 

انتظــار مــی رود الگوهــای تجــاری منعکــس کننــده افزایــش تقاضــای جهانــی بــرای محصوالتــی باشــد کــه از نظــر زیســت 

ــر  ــر تجــارت اث ــد در میــان مــدت و بلندمــدت ب کــه عواقــب ایــن رون گرچــه انتظــار مــی رود  ــدار هســتند؛ ا محیطــی پای
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خواهــد گذاشــت، امــا ممکــن اســت برخــی از ایــن اثــرات در ســال 2022 تحقــق یابــد. ایــن مســئله تــا حــد زیــادی بــه 

کربــن بســتگی دارد. قیمت هــای دائمــی بــاالی  اجــرای سیاســت های دولــت در تنظیــم تجــارت محصــوالت مرتبــط بــا 

کلــی تقاضــا و تجــارت محصــوالت مــورد نیــاز بــرای حمایــت از جایگزین هــای  انــرژی ممکــن اســت منجــر بــه افزایــش 

.)UNCTAD, 2022( انــرژی ســبزتر شــود

5. تحوالت تجاری ایران 
کفه ترازو به سمت واردات و کاهش کسری تراز تجاری 	  بازیابی تجارت کشور با سنگینی 

کــه نســبت بــه مــدت  کاالیــی کشــور بــه 34.1 میلیــارد دالر در چهــار مــاه اول ســال 1401 رســیده اســت  ارزش تجــارت 

، در  ( رشــدی معــادل 18.2 درصــد تجربــه شــده اســت. طبــق نمــودار زیــر مشــابه ســال قبــل )28.9 میلیــارد دالر

مقایســه بــا چهارماهــه اول ســال های قبــل، افــت تجــارت در ســال های 1398 و 1399 )در اثــر خــروج آمریــکا از برجــام 

( از چهــار مــاه نخســت  کرونــا از اواخــر ســال 1398 از طــرف دیگــر و تشــدید تحریم هــا از یــک طــرف و همچنیــن شــیوع 

ســال 1399 رونــد رو بــه رشــدی داشــته و در چهــار ماهــه اول ســال 1401 در نهایــت از رقــم 31.1 میلیــارد دالر در مــدت 

کارهــا پــس از رفــع محدودیت هــای ناشــی  گرچــه بدلیــل توســعه فعالیــت کســب و  گرفــت. ا مشــابه ســال 1397 پیشــی 

از کرونــا، افزایــش قیمــت جهانــی نفــت، فراورده هــای نفتــی، پتروشــیمی و میعانــات گازی، تجــارت کشــور در چهارماهــه 

نخســت 1401 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 1399 در حــدود 73.5 درصــد و نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 1398 

حــدود 18.2 درصــد رشــد داشــته اســت امــا میــزان رشــد تجــارت نســبت بــه ســال 1397 تنهــا در حــدود 9.7 درصــد 

بــوده اســت.

رونــد رو بــه رشــد تجــارت در هــر دو حــوزه صــادرات واردات از ســال 1400 آغــاز و در ســال 1401 بــه باالتریــن میــزان 

خــود رســید؛ بطوری کــه در بررســی تجــارت چهارماهــه نخســت 1401 نســبت بــه ســال 1397، صــادرات بــه میــزان 1.1 

میلیــارد دالر و واردات بــه میــزان 1.9 میلیــارد دالر دارای رشــد بــوده اســت. 

بررســی ارزش تجــارت خارجــی کشــور در چهارماهــه نخســت ســال 1401 نشــان می دهــد در حــدود 16.9 میلیــارد 

دالر مربــوط بــه صــادرات و 17.2 میلیــارد دالر نیــز مربــوط بــه واردات بــوده اســت. ایــن ارقــام نشــان از کســری تــراز 

کــه البتــه در مقایســه بــا ســال های قبــل )کســری معــادل0.6 میلیــارد  کاالیــی بــه میــزان 0.3 میلیــارد دالر دارد  تجــاری 

کاهــش یافتــه اســت. (، کســری اندکــی  دالر در ســال 1400 و 2.3 میلیــارد دالر در ســال 1399 میلیــارد دالر
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ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران

نمودار 5: روند تغییر تجارت در چهارماهه نخست سال 1401 در مقایسه با چهار سال گذشته

جمع بندی
طبــق بررســی های انجــام شــده، در ســه ماهــه اول 2022 ارزش تجــارت جهانــی حــدود 30 درصــد بیشــتر از ســطوح 

قبــل از همه گیــری در ســال 2019 بــوده اســت. در مقابــل، حجــم تجــارت بــه میــزان بســیار کمتــری )حــدود 6 درصــد( 

کاالهــا بــه ویــژه محصــوالت  گرایــی بیــن ارزش  و حجــم تجــارت عمدتــا بــه دلیــل افزایــش قیمــت  افزایــش یافــت؛ وا

مرتبــط بــا انــرژی و تــورم جهانــی بــوده اســت؛ ایــن الگــو را می تــوان در چشــم انداز دیگــری در ارتبــاط بــا تجــارت خارجــی 

کــه در تجــارت کشــور بــه واســطه  ایــران نیــز مــورد توجــه قــرار داد؛ در واقــع بــا وجــود رونــد رو بــه رشــد و قابــل توجهــی 

رونــق مجــدد کســب و کارهــا، افزایــش قیمــت انــرژی و رشــد ارزش صــادرات در حــوزه انــرژی در چهــار ماهــه ســال جاری 

قابــل مشــاهده می باشــد، رشــد تجــارت نســبت بــه ســال 1397 همچنــان انــدک اســت.



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

منابع
- )/https://www.irica.gov.ir(گمرک جمهوری اسامی ایران ، آمار تجارت خارجی کشور

 - CPB. )2022, June 24(. World Trade Monitor April 2022. Retrieved from CPB Netherlands Bureau 

for Economic Policy Analysis: https://www.cpb.nl/en/world-trade-monitor-april-2022

 - CPB. )2022, Aug 20(. World Trade Monitor May 2022. Retrieved from CPB Netherlands Bureau 

for Economic Policy Analysis: https://www.cpb.nl/en/world-trade-monitor-may-2022

 - ITC. )2022, Aug 22(. ITC trade briefs. Retrieved from International Trade Center: https://trade-

briefs.intracen.org/2022/7#evolution-global-export-chart

 - Trade Map. )2022, Aug 5(. Trade Map. Retrieved from International Trade Center: https://www.

trademap.org/Index.aspx

 - UNCTAD. )2022, February 17(. Global Trade Update. Geneva: United Nations Conference on 

Trade and Development. Retrieved July 7, 2022, from Global Trade Update: https://unctad.org/

system/files/official-document/ditcinf2022d2_en.pdf

 - WTO. )2022(. MONTHLY TRADE TRENDS: DECEMBER 2021 -JANUARY 2022. Geneva: 

World Trade Organization. Retrieved from World Trade Organization.: https://www.wto.org/

english/res_e/statis_e/daily_update_e/latest_mthly_trend.jpg



www.itsr.ir

نام گروه:
گروه مطالعات و پژوهش های  بازرگانی خارجی

تهیه کنندگان:
دکتر فائزه مرادی حقیقی

دکتر حسن ثاقب

تاریخ انتشار:
مهر ماه 1401


