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چکیده

تحوالت تجاری جهان
کاال و خدمــات در ســه 	  رشــد مســتمر تجــارت جهانــی در ســال 2021: رشــد فصلــی ارزش تجــارت جهانــی 

ماهــه ســوم 2021 نســبت بــه ســه ماهــه دوم یــک درصــد و نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل )2020( حــدود 

24 درصــد بــوده اســت؛ ایــن رشــد، ضعیف تــر از جهــش 46 درصــدی در فصــل دوم، امــا قوی تــر از افزایــش 

ــل از  ــطوح قب ــر از س ــی باالت ــل توجه ــور قاب ــه ط ــد ب ــزان از رش ــن می ــت. ای ــوده اس ــل اول ب ــدی در فص 15 درص

ــود.  ــت نم ــوم 2019 را ثب ــل س ــه فص ــبت ب ــدی نس ــدود 13 درص ــش ح ــت و افزای گرف ــرار  ــری ق همه گی

کاالهــا 	  کاال نســبت بــه خدمــات در ســال 2021: نــرخ رشــد ســاالنه تجــارت  رشــد ســاالنه قابــل توجــه در تجــارت 

)22 درصــد( بــه طــور قابــل توجهــی باالتــر از خدمــات )6 درصــد( بــوده اســت؛ هرچنــد در ســه ماهــه ســوم 2021 

رشــد فصلــی تجــارت خدمــات ) 2.5 درصــد( باالتــر از تجــارت کاال)0.7 درصــد( بــوده اســت.

کتبــر ســال 2021 متاثــر از رشــد صــادرات آمریــکا و واردات 	  رشــد ماهانــه 1.6 درصــدی تجــارت جهانــی در ا

، رشــد 1.6 درصــدی را ثبــت کــرده اســت؛ ســهم  چیــن: حجــم تجــارت جهانــی بــر خــاف رشــد کاهشــی ســپتامبر

قابــل توجهــی از ایــن افزایــش را می تــوان بــه افزایــش صــادرات ایــاالت متحــده آمریــکا )9.3 درصــد( و واردات 

چیــن )6.8 درصــد( نســبت داد.

ــم 	  ــه رغ ــاری ب ــده تج ــای عم کااله ــت  ــش قیم ــه ســوم بدلیــل افزای ــه ماه ــی در س ــارت جهان ــش ارزش تج افزای

کاالهــای عمــده تجــاری ماننــد نفــت خــام، قلــع، نیــکل،  : در ســه ماهــه ســوم ســال 2021، قیمــت  کاهــش تنــاژ

گنــدم در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 2020 بــه بیــش از دو برابــر افزایــش یافــت.  ســویا، ذرت و 
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بازیابــی تجــارت اقتصادهــای بــزرگ در ســه ماهــه ســوم 2021 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 2019: در ســه 	 

کاال در همــه اقتصادهــای بــزرگ باالتــر از ســطح ســال 2019 بــود؛ بــه اســتثنای  ماهــه ســوم 2021، تجــارت 

کــره جنوبــی، تجــارت خدمــات در بیشــتر اقتصادهــای بــزرگ کمتــر از ســطح ســال 2019 یــا در  صــادرات چیــن و 

کاال  همــان حــدود باقــی مانــده اســت. بســیاری از اقتصادهــای بــزرگ شــاهد تثبیــت نــرخ رشــد بــرای تجــارت 

در ســه ماهــه ســوم 2021 بوده انــد. 

نقــش قابــل ماحظــه تجــارت ســوخت در رونــد رشــد تجــارت بخش هــای مختلــف طــی ســه ماهــه ســوم 2021: 	 

کاالهــای تولیــدی و محصــوالت خــام کشــاورزی در ســه ماهــه ســوم بــه ترتیــب 18 و 21 درصــد  جریــان تجــارت 

نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال قبــل رشــد داشــته اســت. تجــارت ســوخت و محصــوالت معدنــی نیــز در ایــن 

گاز طبیعــی تقویــت شــد. کــه بــا افزایــش چهــار برابــری قیمــت  بــازه زمانــی 71 درصــد افزایــش داشــته اســت 

عوامل موثر بر چشم انداز تجارت جهانی در سال 2022
ــاالت 	  ــی اخت ــر منف ــی و تاثی ــارهای تورم ــا، فش کااله ــت  ــش قیم ــت افزای ــه عل ــادی ب ــود اقتص ــد بهب ــدی رون کن

مرتبــط بــا همه گیــری بــر تقاضــای مصرف کننــدگان؛

اختال در شبکه های لجستیک و افزایش هزینه های حمل و نقل؛	 

کمبود جهانی نیمه هادی ها به علت افزایش غیرمنتظره تقاضا و محدودیت های عرضه؛	 

تغییــر الگوهــای تجــارت جهانــی بــه علــت تنش هــای ژئوپلیتیکــی مســتمر میــان برخــی از اقتصادهــای بــزرگ 	 

و اجــرای موافقت نامه هــای تجــاری منطقــه ای ماننــد منطقــه آزاد تجــاری قــاره آفریقــا و مشــارکت اقتصــادی 

جامــع منطقــه ای؛

سیاست های دولتی موثر بر تجارت بین المللی ذیل اهداف اجتماعی-اقتصادی و استراتژیک دولت ها؛	 

بــار بدهــی منفــی بــر تجــارت بین المللــی بــه علــت اســتقراض اضافــی دولت هــا بــرای حفــظ اقتصــاد در طــول 	 

بحــران همه گیــری

پیش بینــی رشــد 5.4 درصــدی تجــارت جهانــی در ســال 2022 و همچنیــن رشــد 4 درصــدی بــرای ســال 	 

گذشــته. 2023 علیرغــم وجــود تخمیــن رشــد بیــش از 8.3 درصــدی در ســال 
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تحوالت تجاری ایران 
کاهــش کســری تجــاری کشــور پــس از یــک دوره ســه ســاله طــی نــه ماهــه نخســت 	  کاالیــی و  بازیابــی تجــارت 

کاالیــی کشــور در نــه مــاه نخســت ســال جــاری بــه 72.1 میلیــارد دالر رســیده اســت  ســال 1400: ارزش تجــارت 

( رشــد معــادل 38.5 درصــدی تجربــه شــده اســت.  کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل )52 میلیــارد دالر

کــه ارزش تجــارت  تحــوالت مثبــت تجــارت پــس از ســپری شــدن افــت مســتمر در دو ســال گذشــته، ســبب شــد 

کشــور نســبت بــه ســال 1397 بــا رشــد 8 درصــدی و نســبت بــه ســال 1398 نیــز بــا رشــد 13.4 درصــدی روبــرو 

گرفــت.  شــده و فراتــر از ســال 1397 قــرار 

: رشــد 40.3 	  کشــور طــی ســه ســال اخیــر نقــش پررنگ تــر صــادرات در انقبــاض و بازیابــی مجــدد تجــارت 

کــه  ( در نــه ماهــه نخســت ســال 1400 در حالــی رقــم خــورده اســت  درصــدی صــادرات )35.1 میلیــارد دالر

صــادرات کشــور در مــدت مشــابه ســال 1398 بــا کاهــش 6.5 درصــدی بــه 31.5 میلیــاردالر و بــا کاهــش شــدید 

کاهــش مســتمر دو  20.5 درصــدی بــه 25 میلیــارد دالر در مــدت مشــابه ســال 1399 رســیده بــود. بــا وجــود 

ســاله صــادرات، رشــد قابــل ماحظــه 40.3 درصــدی صــادرات کشــور تــا مــاه نهــم ســال جــاری ســبب ارتقــای 

صــادرات بــه جایگاهــی باالتــر از رقــم ســال 1397 بــه میــزان 1.4 میلیــارد دالر ) بــا رشــد 4.2 درصــدی( شــده 

اســت. 

کاالهــای صادراتــی و وارداتــی: در نــه ماهــه نخســت ســال جــاری صــادرات کشــور رشــد 	  کیفیــت  افزایــش نســبی 

کاال نیــز رشــد 15 درصــدی را در ارزش واحــد وارداتــی تجربــه  30 درصــدی در ارزش واحــد صادراتــی و واردات 

نمــوده اســت، امــا در نهایــت ارزش هــر تــن کاالی صادراتــی 381 دالر و ارزش هــر تــن کاالی وارداتــی 1227 دالر 

کــه همچنــان وجــود شــکاف زیــاد بیــن ارزش واحــد صادراتــی و وارداتــی را نشــان می دهــد. بــوده اســت 

کاهــش نســبی تمرکــز مقاصــد صادراتــی: طــی نــه مــاه نخســت ســال 	  افزایــش نســبی تمرکــز مبــادی وارداتــی و 

1400 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال های گذشــته ســهم پنــج مقصــد مهــم صادراتــی بــه 73.8 رســیده اســت، 

ــوده  ایــن ســهم در مــدت مشــابه ســال 1399 معــادل 76.5درصــد و در ســال 1398 معــادل 73.9 درصــد ب

اســت. در خصــوص مبــادی وارداتــی نیــز ســهم پنــج مبــدا مهــم وارداتــی کشــور در نــه مــاه نخســت ســال جــاری 

ــال  ــرای س ــد و ب ــادل 71.6 درص ــال 1399 مع ــابه س ــدت مش ــه در م ک ــی  ــت، در حال ــیده اس ــد رس ــه 71 درص ب

1398 معــادل 70 درصــد بــوده اســت.

جایگزینــی ترکیــه بجــای امــارات متحــده عربــی بــه عنــوان ســومین مقصــد عمــده صادراتــی: ترکیــه در نــه ماهــه 	 

نخســت ســال جــاری بــا افزایــش بیــش از دو برابــری و دســتیابی بــه صــادرات بیــش از 4 میلیــارد دالری )و 

ســهم 11.7 درصــدی( بــه جایــگاه ســوم در بیــن مقاصــد صادراتــی ایــران رســیده اســت. در ایــن میــان کشــور 
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کــه مقصــد بیــش از 5 میلیــارد دالر در نــه ماهــه نخســت ســال 1398، در مــدت مشــابه  امــارات متحــده عربــی 

کاهــش یافتــه و رتبــه چهــارم پــس از ترکیــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ســال جــاری بــه 3.4 میلیــارد دالر 

افزایــش واردات از شــرکای عمــده و افزایــش نســبی کیفیــت واردات: افزایــش رشــد ارزشــی و کاهــش رشــد وزنــی 	 

کیفیــت اقــام وارداتــی  واردات از چیــن )20 درصــد(، ترکیــه )24 درصــد( و آلمــان )4 درصــد( بــا افزایــش نســبی 

نیــز همــراه بــوده اســت. 

: در نــه 	  کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای مــورد نیــاز صنایــع کشــور اختصــاص بخــش عمــده رشــد واردات بــه 

کاالهــای ســرمایه ای  کاالهــای واســطه ای بــه 26.2 میلیــارد دالر و  ماهــه نخســت ســال جــاری ارزش واردات 

گردیــد. بــه 4.9 میلیــارد دالر بالــغ 
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1- مقدمه

کــه بــه تحــوالت غالــب در حــوزه تجــارت بین الملــل  گزارش  هــای پایــش تحــوالت تجــاری  ایــن شــماره از سلســله 

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

گرفتــه اســت. در ادامــه نیــز عوامــل موثــر  گــزارش، داده  هــای تجــاری در ســه ماهــه ســوم ســال 2021 مــورد بررســی قــرار 

گرفتــه اســت. در پایــان نیــز  کنــار ارائــه چشــم  اندازی از تجــارت جهانــی مــورد توجــه قــرار  بــر ثبــت ایــن داده هــا در 

چشــم  اندازی از وضعیــت تجــاری ایــران در چنــد مــاه گذشــته ارائــه شــده اســت. 

2- تحوالت تجاری جهان

رشد مستمر تجارت جهانی در سال 2021	 

کــه  رشــد تجــارت جهانــی طــی همــه فصــل  هــای ســال 2021 بــه افزایــش مســتمر خــود ادامــه داده اســت، هــر چنــد 

کاال در ســه ماهــه ســوم ســال 2021 پــس از چهــار فصــل متوالــی رشــد ســاالنه قابــل ماحظــه،  حجــم تجــارت جهانــی 

کاهــش فصلــی 0.8  کرونــا،  بــه علــت اختــاالت زنجیــره تامیــن، کمبــود نهاده هــای تولیــد و افزایــش مــوارد ابتــا بــه 

ــد  ــن رش ــه ای ــت ؛ البت ــته اس ــدی داش ــدی 24 درص ــن دوره رش ــارت در ای ــا ارزش تج ــت ام ــرده اس ک ــت  ــدی را ثب درص

کاال و  کمتــر از ســال 2019 باقــی مانــده اســت. رشــد ارزش تجــارت جهانــی  مســتمر بــرای تجــارت خدمــات در ســطحی 

خدمــات در ســه ماهــه ســوم 2021 نســبت بــه ســه ماهــه دوم یــک درصــد و نســبت بــه ســال 2020 حــدود 24 درصــد 

بــوده اســت؛ ایــن رشــد، ضعیف تــر از جهــش 46 درصــدی در ســه ماهــه دوم، امــا قوی تــر از افزایــش 15 درصــدی در 

گرفــت  ســه ماهــه اول بــوده اســت. ایــن میــزان از رشــد بــه طــور قابــل توجهــی باالتــر از ســطوح قبــل از همه گیــری قــرار 

.)WTO, 2021( و افزایــش حــدود 13 درصــدی نســبت بــه ســه ماهــه ســوم 2019 را ثبــت نمــود

کاالیی نسبت به خدمات در سال 2021	  رشد ساالنه قابل توجه بخش 

کاال و خدمــات نیــز بــه شــرح ذیــل می  باشــد. بــر اســاس نــرخ  میــزان رشــد ثبــت شــده در ســه ماهــه ســوم بــه تفکیــک 

کاالهــا بــه طــور قابــل توجهــی باالتــر از خدمــات بــوده اســت )22 درصــد در مقابــل  رشــد ســالیانه تجــارت، میــزان رشــد 

6 درصــد(؛ البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت رشــد فصلــی تجــارت خدمــات در ســه ماهــه ســوم 2021 حــدود 2.5 

 .)UNCTAD, 2021( .کاال رونــد مثبت تــری داشــته اســت کــه نســبت بــه رشــد 0.7 درصــدی  درصــد بــوده اســت 
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(UNCTAD, 2021)

نمودار 1: ادامه روند بهبود تجارت جهانی در طول سال 2021

کتبر سال 2021 با محوریت رشد صادرات آمریکا و واردات چین	  رشد ماهانه 1.6 درصدی تجارت جهانی در ا

کــه مطابــق  کتبــر منتشــر شــده اســت  در حــال حاضــر داده هــای تجــاری مرتبــط بــا ســه ماهــه چهــارم 2021، بــرای مــاه ا

کــرده اســت؛ ســهم قابــل  ، رشــد 1.6 درصــدی را ثبــت  آن حجــم تجــارت جهانــی بــر خــاف رشــد کاهشــی مــاه ســپتامبر

توجهــی از ایــن افزایــش را می تــوان بــه افزایــش صــادرات ایــاالت متحــده )9.3 درصــد( و واردات چیــن )6.8 درصــد( 

 .)CPB, 2021( نســبت داد. تولیــد صنعتــی جهــان نیــز 0.8 درصــد رشــد داشــته اســت

(CPB, 2021)

کتبر 2021 در مناطق مختلف جهان شکل 1: تغییرات حجم تجارت جهانی در ماه ا
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کــه ارزش تجــارت جهانــی  کلــی تجــارت جهانــی در ســال 2021 بســیار قــوی و پرفــروغ بــوده اســت، بطــوری  بــه طــور 

کاال و خدمــات در ســال 2021 حــدود 5.2 تریلیــون دالر نســبت بــه ســال 2020 و همچنیــن حــدود 2.8 تریلیــون دالر 

نســبت بــه ســال 2019 افزایــش یافتــه اســت. ایــن ارقــام حکایــت از رشــد حــدود 23 و 11 درصــدی و دســتیابی بــه ســطح 

ــن زده  ــون دالر تخمی ــدود 6 تریلی ــال 2021 ح ــز در س ــات نی ــارت خدم ــون دالری دارد. ارزش تج ــابقه 22 تریلی ــی س ب

.)UNCTAD, 2021( کمتــر از ســطح قبــل از همه  گیــری می باشــد کــه هنــوز اندکــی  شــده اســت 

کاهــش حجــم تجــارت جهانــی در ســه ماهــه ســوم بــه رغــم  2-1-عوامــل موثــر بــر 
آن ارزش  افزایــش 

کاالهای عمده	  افزایش قیمت 

گرچــه ارزش تجــارت جهانــی 24 درصــد رشــد داشــته اســت، امــا حجــم آن، رشــد  در ســه ماهــه ســوم ســال 2021، ا

کــرده اســت )WTO, Latest trade trends, 2021(. ارزش تجــارت در ســه ماهــه ســوم 2021  منفــی 0.8 درصــد را ثبــت 

کــه قیمــت آن هــا  گنــدم افزایــش یافــت  کاالهــای اولیــه از جملــه نفــت خــام، قلــع، نیــکل، ســویا، ذرت و  متاثــر از ارزش 

بیــن ســه ماهــه ســوم ســال 2020 تــا ســه ماهــه ســوم ســال 2021 بیــش از دو برابــر شــده اســت. طبــق آمــار صنــدوق 

کاهــش یافــت، امــا  کتبــر 2021  بین المللــی پــول، قیمــت ســوخت در نوامبــر پــس از اوج  گیــری قابــل توجــه آن در ا

همچنــان 137 درصــد رشــد ســالیانه را ثبــت نمــوده اســت؛ در عیــن حــال قیمــت مــواد غذایــی 23 درصــد و فلــزات 

اساســی 13 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یافتــه اســت. از دالیــل ایــن رشــد قیمــت می  تــوان بــه رشــد درآمــد 

گنــدم  ؛ شــرایط خشکســالی در کشــورهای عمــده تولیدکننــده  ســرانه و افزایــش تقاضــا از ســوی اقتصادهــای نوظهــور

کــود( و سیاســت  های تجــاری  ک دام، انــرژی، و  )بــه عنــوان مثــال، اســترالیا و اوکرایــن(، هزینه هــای نهــاده باالتــر )خــورا

کشــورها نظیــر  کننــده در صادرکننــدگان مــواد غذایــی اصلــی ماننــد برنــج و پاســخ های سیاســتی برخــی  محــدود 

 .)IMF, 2021( کــرد کاالهــای اساســی اشــاره  مالیات هــا و محدودیت هــا و ممنوعیت هــای صادراتــی بــرای برخــی 

کاهش واردات ثبت شده و اثر آن بر صادرات کشورها	 

کاالیــی در ســه ماهــه ســوم 2021، واردات ثبــت شــده  ضعیف تــر از  کاهــش حجــم تجــارت  یکــی دیگــر از دالیــل اصلــی در 

میــزان پیش بینــی شــده آن در آمریــکای شــمالی و اروپــا بــوده اســت. ایــن مســئله منجــر بــه کاهــش صــادرات ایــن مناطــق 

گردیــد. صــادرات آمریــکای شــمالی )1.9- درصــد(، آمریــکای جنوبــی و مرکــزی )2.5- درصــد(، اروپــا  و همچنیــن آســیا 

کاهــش داشــته اســت. در عیــن حــال  )1- درصــد(، آفریقــا )3.8- درصــد( و آســیا )1.2- درصــد( در ســه ماهــه ســوم 2021 

صــادرات کشــورهای مســتقل مشــترک المنافــع )CIS( )3.8 درصــد( و خاورمیانــه )2.6 درصــد( افزایــش یافتــه اســت.
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ــدی 2.6  ــد رش ــی می ش ــه پیش بین گرچ ــود، ا ــت نم ــش را ثب کاه ــد  ــوم 0.5 درص ــه س ــه ماه ــا در س واردات در اروپ

درصــدی داشــته باشــد. واردات نیزطــی ایــن مــدت در کشــورهای مســتقل مشــترک المنافــع )3.2- درصــد(، آفریقــا 

گرچــه واردات آمریــکای شــمالی در ســه ماهــه ســوم 0.4  کاهــش داشــته اســت؛ ا )0.7- درصــد( و آســیا )1.3- درصــد( 

 .)WTO, 2021( درصــد افزایــش داشــت، امــا افزایــش شــدیدتر 1.5 درصــدی پیش بینــی شــده بــود

(WTO, 2021)

کاال براساس مناطق؛ سه ماهه اول 2019 تا سه ماهه سوم 2021 نمودار 2: صادرات و واردات 

2-2- روند تجارت برای اقتصادهای بزرگ در سه ماهه سوم 2021
رونــد واردات و صــادرات بــرای برخــی از اقتصادهــای تجــاری بــزرگ جهــان الگوهــای بهبــود ســه ماهــه ســوم 2021 را 

کاالهــا نســبت بــه خدمــات در همــه اقتصادهــای  کلــی، رونــد بهبــود قــوی تــر بــرای  بیشــتر نشــان می دهــد. بــه طــور 

کاال در همــه اقتصادهــای بــزرگ باالتــر از ســطح ســال 2019  بــزرگ مشــترک اســت. در ســه ماهــه ســوم 2021، تجــارت 

کمتــر از ســطح  کــره، تجــارت خدمــات در بیشــتر اقتصادهــای بــزرگ  بــود؛ بــه اســتثنای صــادرات چیــن و جمهــوری 

ســال 2019 یــا در حــدود آن باقــی مانــده اســت. بســیاری از اقتصادهــای بــزرگ شــاهد تثبیــت نــرخ رشــد بــرای تجــارت 

، ســرعت تجــارت خدمــات نســبت بــه ســه ماهــه دوم 2021  کاال در ســه ماهــه ســوم 2021 بوده انــد. از ســوی دیگــر

افزایــش داشــته اســت.
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جدول 1: واردات و صادرات اقتصادهای عمده تجاری در سه ماهه سوم 2021 نسبت به میانگین 2019 و سه ماهه دوم 2021

سه ماهه سوم 2021 نسبت به میانگین 
2019

سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم 
2021

صادراتوارداتصادراتواردات

برزیل
5-20332کاال

25243-خدمات

چین
23-2934کاال

1046614-خدمات

هند
2627155کاال

371817خدمات

ژاپن
3-1084کاال

30-18-5-خدمات

کره جنوبی
272164کاال

524012-خدمات

فدراسیون روسیه
114-2132کاال

1514-30-خدمات

آفریقای جنوبی
13-3-940کاال

2998-12-خدمات

آمریکا
1-1471کاال

1186-8-خدمات

اتحادیه اروپا
2-1691کاال

1711-4-خدمات

(UNCTAD, 2021)

2-3- روند تجارت منطقه ای در سه ماهه سوم 2021
بــه طــور کلــی، در ســه ماهــه ســوم 2021، جریــان تجــاری بــرای کشــورهای در حــال توســعه در مقایســه بــا کشــورهای توســعه 

ــاهده  ــوم 2019 مش ــه س ــه ماه ــا س ــوم 2021 ب ــه س ــه ماه ــه س ــابهی در مقایس ــوی مش ــت. الگ ــش یاف ــدت افزای ــه ش ــه ب یافت

ــه دلیــل رشــد تجــارت قــوی در اقتصادهــای در حــال توســعه آســیای شــرقی در ســه  ــد ب ــه ایــن رون ک ــی  می شــود. در حال
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ــترده تر  ــعه گس ــال توس ــورهای در ح ــی در کش کل ــکل  ــه ش ــد ب ــن رش ــوم 2021 ای ــه س ــه ماه ــت، در س ــوده اس ــی ب ــه قبل ماه

شــده اســت. ایــن رشــد بــرای اقتصادهــای آســیای شــرقی نســبتًا پاییــن تــر از ســایر کشــورهای در حــال توســعه بــوده اســت. 

جدول 2: تجارت کشورهای در حال توسعه در سه ماهه سوم 2021 نسبت به مدت مشابه در سال 2020 و 2021 )درصد رشد(

سه ماهه سوم 2021 نسبت به 
مدت مشابه 2020

سه ماهه سوم 2021 نسبت به 
مدت مشابه 2019

صادراتوارداتصادراتواردات

19181511کشورهای توسعه  یافته

30302124کشورهای در حال توسعه

3325تجارت جنوب- جنوب

34401820کشورهای در حال توسعه )بدون کشورهای شرق آسیا(

4322تجارت جنوب- جنوب )بدون کشورهای شرق آسیا(

(UNCTAD, 2021)

2-4- روند تجارت جهانی در سطوح بخشی در سه ماهه سوم 2021
رشد جریان تجارت بخشی در سه ماهه سوم 2021 نسبت به سه ماهه سوم 2020	 

کاالهــای تولیــدی و محصــوالت کشــاورزی در ســه ماهــه ســوم بــه ترتیــب 18 و 21 درصــد نســبت بــه  جریــان تجــارت 

ــازه زمانــی 71  مــدت مشــابه در ســال قبــل رشــد داشــته اســت. تجــارت ســوخت و محصــوالت معدنــی نیــز در ایــن ب

گاز طبیعــی تقویــت شــد. کــه بــا افزایــش چهــار برابــری قیمــت  درصــد افزایــش داشــته اســت 

رشد ساالنه ارزش تجارت بخشی در سه فصل اول 2021	 

کاالهــای تولیــدی در ســه فصــل اول  طبــق بررســی های انجــام شــده، میــزان رشــد ســاالنه ارزش تجــارت بــرای برخــی 

2021، می تــوان بــه رشــد قابــل توجــه بخش هایــی نظیــر آهــن و فــوالد )73 درصــد(، قطعــات الکترونیکــی )26 درصــد(، 

ــی  ــوالت خودروی ــر محص ــی نظی ــه بخش  های ــت. البت ــاره داش ــد( اش ــیمیایی )31 درص ــواد ش ــد( و م ــا )22 درص داروه

کاهــش  ک )5 درصــد( و منســوجات )7- درصــد( نیــز رکــود یــا  (، تجهیــزات مخابراتــی )5 درصــد(، پوشــا )بــدون تغییــر

کرده  انــد. ضعــف در محصــوالت مرتبــط بــا صنعــت خــودرو و تجهیــزات مخابراتــی نشــان دهنــده کمبــود اخیــر  را ثبــت 

کــه بــه شــدت از ایــن ورودی هــا اســتفاده میکننــد  کــه خطــوط مونتــاژ را بــرای محصوالتــی  نیمــه هادی  هــا اســت 

کــه شــامل ماســک های جراحــی نیــز می شــود  کاهــش رشــد ثبــت شــده در دســته منســوجات  کــرده اســت.  محــدود 

.)WTO, 2021( بــه دلیــل ســطح پایــه بــاالی ایــن محصــوالت در اوایــل همه  گیــری می  باشــد
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عوامل موثر بر روند تجارت در سه ماهه سوم 2021 در بخش های مختلف	 

گیــرد، افزایــش قابــل توجــه تجــارت در بیشــتر بخش هــای اقتصــادی  گــر تنهــا ســه ماهــه ســوم 2021 مــورد توجــه قــرار  ا

قیمــت  افزایــش  و  بــاال  تقاضــای  دلیــل  بــه  انــرژی  بــا  مرتبــط  محصــوالت  در  تجــارت  ارزش  می شــود.  مشــاهده 

کاالیــی  کــرده اســت. رشــد تجــارت همچنیــن در بســیاری از بخش هــای  ســوخت های فســیلی بیشــترین رشــد را ثبــت 

، تجــارت در برخــی از بخش هــای مرتبــط  از جملــه مــواد معدنــی و فلــزات باالتــر از حــد متوســط بــود. از ســوی دیگــر

ــرای  ــر ب کمت ــای  ــل تقاض ــه دلی ک ب ــا ــوجات و پوش ــی و اداری و منس ــزات ارتباط ــش تجهی ــژه، بخ ــه وی ــد-19 ب کووی ــا  ب

کمتــر از قبــل بــوده اســت. تجــارت مربــوط بــه بخش هــای خــودرو نیــز در ســه ماهــه ســوم  تجهیــزات حفاظــت فــردی، 

2021 کمتــر از میانگیــن بــود، در حالــی کــه تجــارت در بخــش حمــل و نقــل در مقایســه بــا ســال 2019 منفــی بوده اســت.

  تجاری تحوالت پایش
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 تجارت جهانی  اندازچشم 
  هایبسته   ،یگیرهمه  هایمحدودیت  کاهش  دلیل  به   تقاضا  قابل توجه  بهبود  ناشی از  2021  سال  در  المللیبین  تجارت  مثبت  روند
 ت جهانی در سال آینده متاثر از موارد ذیل خواهد بود: رانداز تجاچشم حال،  این با . باشدمی  کاالها  قیمت افزایش  و اقتصادی محرک

 اقتصادی   بهبود  شدن  کند •
 رشد   کهآن   ویژه  به.  است  شده  کند  2021  سال  دوم  نیمه  در  ،2021  سال  اول  نیمه  در  قابل توجه و قوی  اقتصادی  بهبودروند  
 حد  از  کمتر  اقتصادی  رشد  هاینرخ.  ه استبود  قبلی  ماهه  سه  از  کمتر  و  انتظارات  از  کمتر  2021  سوم  ماهه  سه  در  چین  اقتصادی

  است ممکن نیز تورمی فشارهای و  کاالها قیمت افزایش . شودمی منعکس  جهانی  تجارت کاهشی  روندهای در به شکل معمول انتظار
  اتحادیه   اقتصادهای جمله  از  اقتصادها،  از  بسیاری  این،  بر  عالوه.  بگذارد  منفی  تأثیر  المللیبین  تجارت  جریان  و  اقتصادی  اندازچشم   بر

داشته   منفی  ثیرتا  کنندگانمصرف  تقاضای  بر  است  ممکن  اختالالت  این.  هستند  مواجه  گیریهمه  با  مرتبط  اختالالت  با  همچنان  اروپا،
 باشد. 

 نقل   و حمل  های هزینه  افزایش و  لجستیک  هایشبکه  در  اختالل •
  منجر  که است مواجه بوده  تقاضا  در بینی پیش غیرقابل   و بزرگ نوسانات با 2021 سالروند تجارت جهانی در  بهبودبه طور کلی 

 افزایش   و  عرضه  کمبود  به  نیز بیش از پیش  سوخت  باالی  قیمت  و  لجستیک  اختالالت.  است  شده  تامین  هایزنجیره   بر  فشار  افزایش  به
 داشته باشد.  منفی اثرات تجارت بر  و یابد  ادامهنیز  2022 سال تاتواند  ها می. این چالشاست منجر شده   نقل و حمل هایهزینه

 ها هادی  نیمه  جهانی  کمبود •
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نمودار 3: رشد بخشی تجارت در سه ماهه سوم 2021 نسبت به مدت مشابه 2019 و 2020 )درصد(

3- چشم انداز تجارت جهانی

کاهــش محدودیت هــای  رونــد مثبــت تجــارت بین المللــی در ســال 2021 ناشــی از بهبــود قابــل توجــه تقاضــا بــه دلیــل 

کاالهــا می باشــد. بــا ایــن حــال، چشــم انداز تجــارت  همه گیــری، بســته های محــرک اقتصــادی و افزایــش قیمــت 

جهانــی در ســال آینــده متاثــر از مــوارد ذیــل خواهــد بــود:
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کند شدن بهبود اقتصادی	 

رونــد بهبــود اقتصــادی قابــل توجــه و قــوی در نیمــه اول ســال 2021، در نیمــه دوم ســال 2021 کنــد شــده اســت. بــه ویــژه 

آن کــه رشــد اقتصــادی چیــن در ســه ماهــه ســوم 2021 کمتــر از انتظــارات و کمتــر از ســه ماهــه قبلــی بــوده اســت. نرخ های 

رشــد اقتصــادی کمتــر از حــد انتظــار بــه شــکل معمــول در روندهــای کاهشــی تجــارت جهانــی منعکــس می شــود. افزایــش 

کاالهــا و فشــارهای تورمــی نیــز ممکــن اســت بــر چشــم انداز اقتصــادی و جریــان تجــارت بین المللــی تأثیــر منفــی  قیمــت 

بگــذارد. عــاوه بــر ایــن، بســیاری از اقتصادهــا، از جملــه اقتصادهــای اتحادیــه اروپــا، همچنــان بــا اختــاالت مرتبــط بــا 

همه گیــری مواجــه هســتند. ایــن اختــاالت ممکــن اســت بــر تقاضــای مصرف کننــدگان تاثیــر منفــی داشــته باشــد.

اختالل در شبکه های لجستیک و افزایش هزینه های حمل و نقل	 

کلــی بهبــود رونــد تجــارت جهانــی در ســال 2021 بــا نوســانات بــزرگ و غیرقابــل پیش بینــی در تقاضــا مواجــه  بــه طــور 

ــاالی  ــر زنجیره هــای تامیــن شــده اســت. اختــاالت لجســتیک و قیمــت ب ــه افزایــش فشــار ب ــه منجــر ب ک ــوده اســت  ب

ســوخت نیــز بیــش از پیــش بــه کمبــود عرضــه و افزایــش هزینه هــای حمــل و نقــل منجــر شــده اســت. ایــن چالش هــا 

می توانــد تــا ســال 2022 نیــز ادامــه یابــد و بــر تجــارت اثــرات منفــی داشــته باشــد.

کمبود جهانی نیمه هادی ها	 

ــه  ــدی مواج ــای ج ــا چالش ه ــال 2021 ب ــا در س ــه هادی ه ــود نیم ــل کمب ــه دلی ــم ب ــای مه ــی بخش ه ــارت در برخ تج

شــد. از زمــان شــروع همه گیــری، صنعــت نیمه هادی هــا بــه دلیــل افزایــش غیرمنتظــره تقاضــا و محدودیت هــای 

عرضــه بــا چالش هــای مســتمری مواجــه بــوده اســت. کمبــود نیمــه هادی هــا در حــال حاضــر نیــز بســیاری از صنایــع، 

کــرده اســت. در صــورت تــداوم، ایــن کمبــود می توانــد بــر تولیــد و تجــارت در بســیاری  بــه ویــژه بخــش خــودرو را مختــل 

از بخش هــای تولیــدی دیگــر نیــز اثــرات منفــی داشــته باشــد.

عوامل ژئوپلیتیکی و منطقه ای شدن جریان های تجاری	 

تنش هــای ژئوپلیتیکــی مســتمر میــان برخــی از اقتصادهــای بــزرگ ممکــن اســت منجــر بــه تجدیــد تقابــل تجــاری بــا 

ــر ایــن، انتظــار مــی رود اجــرای موافقت نامه هــای  ــی شــود. عــاوه ب ــان تجــارت بین الملل ــرای جری پیامدهــای مهــم ب

تجــاری منطقــه ای، ماننــد منطقــه آزاد تجــاری قــاره آفریقــا و مشــارکت اقتصــادی جامــع منطقــه ای، بــر الگوهــای 

تجــارت جهانــی تأثیــر بگــذارد. انتظــار مــی رود تجــارت منطقــه ای در آفریقــا و در منطقــه آسیا-اقیانوســیه، بــا منحــرف 

، افزایــش یابــد. کــردن جریــان آن در مســیرهای دیگــر
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سیاست های دولتی موثر بر تجارت بین المللی	 

دولت هــا بــه طــور فزاینــده ای از اهــداف اجتماعی-اقتصــادی و اســتراتژیک داخلــی خــود حمایــت می کننــد. تــاش 

بــرای اقتصــاد پایدارتــر از نظــر اجتماعــی و زیســت محیطــی می توانــد بــر تجــارت بین المللــی اثــر قابــل توجهــی داشــته 

باشــد. بــه عنــوان مثــال، سیاســت دولت هــا می توانــد منجــر بــه از بیــن بــردن انگیزه هــا بــرای تجــارت در حــوزه انــواع 

کار یــا محیط زیســت، شــود و ایــن مســئله  کاالهــای مرتبــط بــا اســتثمار نیــروی  کربــن بــاال، یــا  محصــوالت بــا محتــوای 

منجــر بــه تغییراتــی در روندهــای تجــارت جهانــی شــود. بســیاری از دولت هــا ممکــن اســت در حمایــت از اهــداف 

اســتراتژیک خــود ماننــد امنیــت غذایــی یــا رشــد بومــی صنایــع خــاص )ماننــد حمــل و نقــل و نیمــه هادی هــا( متمایــل 

کــه بــر الگوهــای تجــارت بین المللــی اثرگــذار اســت. بــه سیاســت هایی باشــند 

بار بدهی	 

ــه  ــی را ب کوویــد-19، می توانــد خطــرات بی ثباتــی مال ــرای حفــظ اقتصادشــان در طــول بحــران  اســتقراض اضافــی دولت هــا ب

ویــژه در حــوزه فشــارهای تورمــی جهانــی افزایــش دهــد. افزایــش نــرخ بهــره و تعهــدات مربــوط بــه خدمــات بدهــی می توانــد 

کنــد و بــر ســرمایه گذاری ها و جریان هــای تجــارت بین المللــی اثــرات منفــی داشــته  بــرای بســیاری از کشــورها بــی ثباتــی ایجــاد 

.)UNCTAD, 2021( کــه فضــای سیاســت مالــی آن  هــا محــدود اســت باشــد، بــه ویــژه بــرای کشــورهای در حــال توســعه 

4- پیش بینی ها از روند تجارت جهانی

4-1- عوامل موثر بر عادی سازی روند تجارت در نیمه دوم سال 2022
بــه نظــر می رســد کــه در نیمــه اول ســال 2022، اختــاالت زنجیــره تامیــن جهانــی بــه دلیــل شــیوع مجــدد کوویــد-19 در 

ســطح جهــان، نوســانات تقاضــا و چالش هــای لجســتیکی هم چنــان قابــل توجــه باشــد. امــا ســه عامــل ذیــل می توانــد 

منجــر بــه عادی ســازی رونــد تجــارت در نیمــه دوم ســال 2022 گــردد:

ــر 	  ــا توجــه بــه چرخه هــای جایگزینــی طوالنی ت کاالهــای بــادوام، ب کننــدگان بــرای  افزایــش هزینه هــای مصــرف 

؛ آن هــا و تغییــر بــه ســمت رفتارهــای مصرفــی پایدارتــر

کثــر بخش هــا بــه ســطح 	  کاهــش محدودیت هــای شــدید در نهاده هــای تولیــدی و تجدیــد موجــودی انبارهــا در ا

کامپیوتــر و مخابــرات و تجهیــزات خانگــی  قبــل از بحــران و یــا حتــی فراتــر از آن؛ به ویــژه بخش هــای الکترونیــک، 

کــه توانســتند موجودی هــای خــود را به رغــم کمبــود نیمه هادی هــا بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش دهنــد. 

گرچــه بــه دلیــل مشــکات بیشــتر در دسترســی بــه  بخــش خــودرو نیــز موفــق بــه اضافــه کــردن موجودی هــا شــد، ا

کاالهــای تولیــد شــده، موفقیــت کمتــری داشــت.؛ و نیمه هادی هــا و هزینه هــای باالتــر در انباشــت 
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افزایــش ظرفیت هــای لجســتیکی و کاهــش ازدحــام در بخــش حمل ونقــل؛ ظرفیــت حمل و نقــل بــه ســرعت در 	 

کــه ایــن افزایــش  حــال رشــد می باشــد و تــا پایــان ســال 2022 عملیاتــی خواهــد شــد؛ تخمیــن زده شــده اســت 

کــه در حــال حاضــر بــه دلیــل محدودیت هــای لجســتیکی  ظرفیــت حــدود 4 درصــد از حجــم تجــارت جهانــی 

مســدود شــده اســت را آزاد نمایــد.

(Allianz Research, 2021)

کانتینری 2008-2021 )درصد( نمودار 4: سفارشات جدید کشتی های 

4-2- پیش بینی روند تجارت جهانی 2023-2022
ــدی در  ــدی 5.4 درص ــد، رش ــش از 8.3 درص ــدی بی ــن رش ــس از تخمی ــی پ ــارت جهان ــم تج ــه حج ک ــی رود  ــار م انتظ

ســال 2022 و رشــدی 4 درصــدی را در ســال 2023 تجربــه نمایــد.

کــه عــدم تعــادل جهانــی در حــال افزایــش باشــد؛ پیش بینــی می شــود ایــاالت  در عیــن حــال بــه نظــر می رســد 

کــرد  ( ثبــت خواهــد  متحــده کســری تجــاری بــی ســابقه ای را طــی ســال های 2022-2023 )حــدود 1.3 تریلیــون دالر

( قابــل توضیــح می باشــد. طبــق ایــن  ــا مــازاد تجــاری بــی ســابقه در چیــن )بــه طــور متوســط 760 میلیــارد دالر کــه ب

ــود. ــد ب ــارد دالر خواه ــدود 330 میلی ــط، در ح ــد متوس ــر از ح ــازادی باالت ــاهد م ــز ش ــورو نی ــه ی ــا، منطق پیش بینی ه

طبــق پیش بینی هــا، از نظــر دســتاوردهای صادراتــی نیــز آســیا و اقیانوســیه همچنــان برنــده اصلــی در چنــد ســال 

آینــده خواهنــد بــود )بیــش از 3 تریلیــون دالر در ســال هــای 2023-2021(.
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کــه بخش هــای انــرژی، الکترونیــک و ماشــین آالت و  بــر اســاس تحلیل هــای بخشــی نیــز پیش بینــی شــده اســت 

تجهیــزات در ســال 2022 عملکــرد بهتــری خواهنــد داشــت؛ امــا پیشــرو اصلــی صــادرات جهانــی در ســال 2023، بــه 

کار عقــب افتــاده و ســرمایه پایین تــر در ســال 2021، بخــش خــودرو خواهــد بــود.  علــت 

(Allianz Research, 2021)

نمودار 5: رشد تجارت جهانی 2013 تا 2023 )پیش بینی- درصد(

5- تحوالت تجاری ایران 

کاالیی و کاهش کسری تجاری کشور پس از یک دوره سه ساله	  بازیابی تجارت 

ارزش تجــارت کاالیــی کشــور بــه 72.1 میلیــارد دالر در نــه مــاه نخســت ســال جــاری رســیده اســت کــه نســبت بــه مــدت 

( رشــدی معــادل 38.5 درصــد تجربــه شــده اســت. تحــوالت مثبــت تجــارت طــی  مشــابه ســال قبــل )52 میلیــارد دالر

 ) کــه )مطابــق نمــودار زیــر نــه ماهــه ســال جــاری پــس از ســپری شــدن افــت مســتمر در دو ســال گذشــته، ســبب شــد 

ارزش تجــارت کشــور نســبت بــه ســال 1397 بــا رشــد 8 درصــدی و نســبت بــه ســال 1398 نیــز بــا رشــد 13.4 درصــدی 

ــر از رقــم تجــارت ســال 1397 رســیده  ــه فرات کاالیــی ب ــرو شــود. بنابرایــن پــس از گذشــت ســه ســال ارزش تجــارت  روب

اســت.
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کاال طــی نــه ماهــه نخســت ســال 1400 در حــدود 35.1 میلیــارد دالر مربــوط بــه  از کل ارزش تجــارت خارجــی در 

کاالیــی بــه  صــادرات و 36.9 میلیــارد دالر نیــز مربــوط بــه واردات بــوده اســت. ایــن ارقــام نشــان از کســری تــراز تجــاری 

 ،) کــه البتــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته )کســری معــادل 2 میلیــارد دالر میــزان 1.8 میلیــارد دالر دارد 

کاهــش کســری و تــوان باالتــر درآمدهــای صادراتــی بــرای تامیــن ارز مــورد نیــاز واردات کشــور را نشــان می دهــد.

ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران

نمودار 6: روند تغییر تجارت در نه ماهه نخست سال 1400 در مقایسه با مدت مشابه سه سال گذشته

نقش پررنگ تر صادرات در انقباض و بازیابی مجدد تجارت کشور طی سه سال اخیر	 

بررســی های آمــاری نشــان می دهــد فــراز و فرود هــای تجــارت خارجــی کشــور طــی ســه ســال اخیــر ناشــی از خــروج آمریــکا از 

کرونــا از اواخــر ســال 1398 بیشــتر  برجــام در اردیبهشــت مــاه ســال 1397 و تشــدید تحریم هــا و همچنیــن شــیوع ویــروس 

متوجــه بخــش صــادرات کشــور بــوده اســت. رشــد 40.3 درصــدی صــادرات و دســتیابی بــه ارزش 35.1 میلیــارد دالر در 

نــه ماهــه نخســت ســال 1400 در حالــی رقــم خــورده اســت کــه صــادرات 33.7 میلیــارد دالری کشــور در مــدت مشــابه ســال 

1397 بــا کاهــش 6.5 درصــدی بــه 31.5 میلیــاردالر در نــه ماهــه نخســت ســال 1398 و همچنیــن بــا کاهــش شــدید 20.5 

کاهــش مســتمر دو ســاله  درصــدی بــه 25 میلیــارد دالر در نــه ماهــه نخســت ســال 1399 رســیده بــود، بنابرایــن علیرغــم 

صــادرات، رشــد قابــل ماحظــه 40.3 درصــدی ارزش صــادرات کشــور تــا مــاه نهــم ســال جــاری ســبب ارتقــای صــادرات بــه 

جایگاهــی باالتــر از رقــم ســال 1397 بــه میــزان 1.4 میلیــارد دالر ) معــادل رشــد 4.2 درصــدی( شــده اســت. 
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ــادرات  ــر از ص کمت ــته  ــال های گذش ــت س ــای نخس ــه ماهه ه ــی ن ــور ط ــرات ارزش واردات کش ــن، تغیی ــر ای ــاوه ب ع

کــه رشــد 36.9 درصــدی ارزش واردات کشــور در نــه ماهــه نخســت ســال 1400 و دســتیابی بــه  بــوده اســت بطــوری 

کــه ارزش واردات از 33 میلیــارد دالر در نــه ماهــه نخســت  ارزش 36.9 میلیــارد دالر در حالــی رقــم خــورده اســت 

کاهــش شــدیدتر 15.8  کاهــش 3.1 درصــدی بــه 32 میلیــارد دالر در نــه مــاه نخســت ســال 1398 و بــا  ســال 1397 بــا 

درصــدی بــه 27 میلیــارد دالر در نــه ماهــه نخســت ســال 1399 رســیده اســت، بنابرایــن بــا رشــد قابــل ماحظــه ارزش 

واردات در نــه ماهــه نخســت ســال جــاری، بــه رقــم مــدت مشــابه در ســال 1397 )تنهــا بــا اختــاف حــدود 300 میلیــون 

( رســیده اســت. دالر کمتــر

ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران

خ رشد تجارت در نه ماهه نخست سال 1400 در مقایسه با مدت مشابه سه سال گذشته نمودار 7: نر

کاالهای صادراتی و وارداتی	  کیفیت  افزایش نسبی 

گی هــا و جــزء الینفــک تجــارت ایــران اســت. تمرکــز بــر صــادرات کاالهــای  گــران همچنــان از ویژ صــادرات ارزان و واردات 

کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای دارای ارزش افــزوده باالتــر و  خــام و مــواد اولیــه بــا ارزش افــزوده پاییــن و واردات 

همچنیــن نیــاز کشــور بــه واردات کاالهــای اساســی ماننــد غــات بــا ارزش و قیمت هــای جهانــی قابــل توجــه، از دالیــل 

آن اســت. در نــه ماهــه نخســت ســال جــاری صــادرات کشــور رشــد 30 درصــدی در ارزش واحــد صادراتــی و واردات کاال 

کاالی صادراتــی  نیــز رشــد 15 درصــدی را در ارزش واحــد وارداتــی تجربــه نمــوده اســت، امــا در نهایــت ارزش هــر تــن 

ــاد بیــن ارزش واحــد  کــه همچنــان وجــود شــکاف زی کاالی وارداتــی 1227 دالر بــوده اســت  381 دالر و ارزش هــر تــن 

گــر ارزش هــر تــن کاالی صادراتــی معــادل ارزش  صادراتــی و وارداتــی را نشــان می دهــد. بررســی آمــاری نشــان می دهــد ا
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واحــد وارداتــی و بــا فــراوری و ارزش افــزوده باالتــر بــود، کل ارزش صــادرات کشــور طــی نــه ماهــه نخســت می توانســت 

بجــای 21.8 میلیــارد دالر معــادل 72.4 میلیــارد دالر باشــد. 

افزایش نسبی تمرکز مبادی وارداتی و کاهش نسبی تمرکز مقاصد صادراتی 	 

طــی نــه مــاه نخســت ســال جــاری، عمده تریــن مقاصــد صادراتــی ایــران بــه ترتیــب کشــورهای چیــن)29 درصــد(، 

عراق)19.3درصــد(، ترکیــه)11.7 درصــد(، امــارات متحــده عربــی )9.8 درصــد(، و افغانســتان )4 درصــد( و همچنیــن 

عمده تریــن مبــادی وارداتــی نیــز بــه ترتیــب کشــورهای امــارات متحــده عربــی )31.1 درصــد(، چیــن)22.8 درصــد(، 

کلــی تمرکــز مقاصــد صادراتــی  ترکیــه)10 درصــد(، آلمــان )3.7 درصــد( و ســوئیس )3.4 درصــد( بــوده اســت. بطــور 

کشــور بیــش از مبــادی وارداتــی اســت. امــا طــی نــه مــاه نخســت ســال 1400 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال های گذشــته 

تمرکــز بازارهــای صادراتــی ایــران اندکــی کاهــش و در مقابــل تمرکــز مبــادی وارداتــی کاهــش نامحسوســی داشــته اســت. 

، ســهم پنــج مقصــد مهــم صادراتــی بــه 73.8 رســیده اســت،  گزارشــات آمــاری ســازمان توســعه تجــارت کشــور مطابــق 

ایــن ســهم در مــدت مشــابه ســال 1399 معــادل 76.5درصــد و در ســال 1398 معــادل 73.9 درصــد بــوده اســت. در 

کــه ســهم پنــج مبــدا مهــم وارداتــی کشــور در نــه مــاه نخســت ســال  خصــوص مبــادی وارداتــی نیــز مشــاهده می شــود 

کــه در مــدت مشــابه ســال 1399 معــادل 71.6 درصــد و بــرای ســال  جــاری بــه 71 درصــد رســیده اســت، در حالــی 

1398 معــادل 70 درصــد بــوده اســت.

جایگزینی ترکیه بجای امارات متحده عربی به عنوان سومین مقصد عمده صادراتی 	 

کاالهــای غیرنفتــی کشــور بــوده و از ایــن حیــث  کشــور ترکیــه در ســال های اخیــر مقصــد بیــش از 10 درصــد از صــادرات 

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

مرزهــا، ســهم ایــن کشــور در صــادرات غیرنفتــی ایــران تــا پایــان نــه ماهــه نخســت ســال 1399بــه حــدود 7.5 درصــد 

کاهــش یافتــه و بــا صادراتــی بــه ارزش 1.8 میلیــارد دالر در جایــگاه 4 ام مقاصــد صادراتــی قــرار گرفــت، امــا در نــه ماهــه 

نخســت ســال جــاری بــا افزایــش بیــش از دو برابــری و دســتیابی بــه صــادرات بیــش از 4 میلیــارد دالری )و ســهم 11.7 

درصــدی( بــه جایــگاه ســوم در بیــن مقاصــد صادراتــی ایــران رســیده اســت. در ایــن میــان کشــور امــارات متحــده عربــی 

کــه مقصــد بیــش از 5 میلیــارد دالر در نــه ماهــه نخســت ســال 1398 بــوه اســت، در نــه ماهــه نخســت ســال جــاری بــه 

کاهــش یافتــه و رتبــه چهــارم پــس از ترکیــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 3.4 میلیــارددالر 
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کیفیت واردات 	  افزایش واردات از شرکای عمده و افزایش نسبی 

ــابه  ــدت مش ــا م ــه ب ــاری در مقایس ــال ج ــت س ــاه نخس ــش م ــور در ش ــش واردات کش ــه بخ ــل توج ــارز و قاب ــکات ب از ن

ســال قبــل، افزایــش واردات از کشــورهای امــارات متحــده عربــی )82 درصــد(، چیــن )20 درصــد(، ترکیــه)24 درصــد(، 

کاهــش رشــد وزنــی واردات )بجــز  آلمــان )4 درصــد (و ســوئیس )131 درصــد( اســت. بــا توجــه افزایــش رشــد ارزشــی و 

کیفیــت اقــام وارداتــی  مــورد امــارات متحــده عربــی( در خصــوص واردات از چیــن، ترکیــه و آلمــان بــا افزایــش نســبی 

نیــز همــراه بــوده اســت. 

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

ــه  ــت. در ن ــوده اس ــادرات ب ــد و ص ــد تولی ــرک رش ــواره مح ــور هم ــع کش ــاز صنای ــورد نی ــه م ــواد اولی ــا و م ــن نهاده ه تامی

کاالهــای ســرمایه ای بــه 4.9  کاالهــای واســطه ای بــه 26.2 میلیــارد دالر و  ماهــه نخســت ســال جــاری ارزش واردات 

کــه مــدت مشــابه ســال گذشــته )1399( بــه ترتیــب بــه 19.6  کاالهــای مذکــور  گردیــد. ارزش واردات  میلیــارد دالر بالــغ 

کاالهــای  گرچــه ارزش واردات  میلیــارد دالر و 3.8 میلیــارد دالر بــود بــا افزایــش 37 و 35 درصــدی مواجــه شــد. ا

( افزایــش را نشــان می دهــد امــا هنــوز ارزش واردات  واســطه ای نســبت بــه ســال 1397) معــادل 21.6 میلیــارد دالر

( نرســیده اســت.  ــه ارزش ســه ســال قبــل یعنــی ســال 1397 )معــادل 5.2 میلیــارد دالر کاالهــای ســرمایه ای ب

6- جمع بندی

کــه رشــد قابــل توجــه در نیمــه اول  ارزیابــی تحــوالت تجــاری در در شــماره قبــل پایــش تحــوالت تجــاری نشــان مــی  داد 

گهانــی تجــارت در ســال 2020 بــه واســطه محدودیت هــا و موانــع تجــاری در  ســال 2021، ناشــی از افــت شــدید و نا

دوره همه گیــری بــوده اســت و بــر مبنــای ســال 2019، بازیابــی تجــارت بین  المللــی صــورت نگرفتــه بــود؛ امــا آمارهــا در 

ســه ماهــه ســوم ســال2020 نشــان از بهبــود آســیب  های ناشــی از همه گیــری و ثبــت رشــدی باالتــر از ســطوح قبــل از 

همه گیــری و افزایــش حــدود 13 درصــدی تجــارت بین الملــل نســبت بــه ســه ماهــه ســوم 2019 دارد. ایــن مســئله در 

گرچــه رشــد تجــارت ایــران در شــش مــاه نخســت ســال 1400 قابــل  ارتبــاط بــا تجــارت ایــران نیــز صــادق بــوده اســت؛ ا

توجــه بــوده اســت، امــا ایــن رشــد، بــه دلیــل آســیب های ناشــی از همه گیــری و محدودیت هــای ناشــی از تحریــم در دو 

ســال گذشــته، هنــوز بــه ســطوح آمــار ثبــت شــده در ســال 1397دســت پیــدا نکــرده بــود؛ امــا تحــوالت مثبــت تجــارت 

ــادرات و  ــعه ص ــه توس ــری برنام ــی، پیگی کرونای ــای  ــش محدودیت ه کاه ــه  ــاری از جمل ــال ج ــه س ــه ماه ــی ن ــور ط کش

ایجــاد هماهنگــی در مرزهــا بــا کشــورهای مقصــد تجــاری، رشــد 8 درصــدی ارزش تجــارت ایــران نســبت بــه ســال 1397 

و همچنیــن رشــد 13.4 درصــدی نســبت بــه ســال 1398 علیرغــم افــت مســتمر دو ســاله را بدنبــال داشــت. 
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