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   یروند تجارت جهان -1

ش بود.  ی به افزارو    2021ارزش آن در هر سه ماهه سال    رایبود، ز  ی همچنان قو  2021در طول سال    یتجارت جهان  رشد 

در    تی داشته است تا در نها  یرشد قابل توجه  2021تا سال    زیفقط محدود به کاالها نبود. تجارت خدمات ن   تجارت  رشد 

  ی به سطح ب  2021در سال    یجارت جهانبرسد. در مجموع، ارزش ت  یریبه سطوح قبل از همه گ  2021سه ماهه چهارم  

حدود    ش یو افزا  2020نسبت به سال  سنتو هر درصد    25است که حدود   ده یدالر رس   ونیل یتر  28.5در حدود  ی سابقه ا

 دهد.  یهر واحد را نشان مدر  2019سال  ی رینسبت به سطح قبل از همه گ  یدرصد   13

. افتیادامه    2021دوم سال    مه یبرقرار بود، رشد در ن  2021اول سال    مه یدر ن  یرشد تجارت جهان  نیشتر یکه ب  یحال در  

نسبت به    2021، رشد تجارت دوباره در سه ماهه چهارم  سوم  سه ماهه  کاهش یک سومی حجم تجارت جهانی در پس از  

 . افتی شیدرصد افزا 3حدود   2021سه ماهه سوم 

  ی دتری شد  شیاول سال افزا مهیکرد که در ن  یرو یپ 2021در طول سال   یمشابه ی کاال و تجارت خدمات از الگوها  تجارت

همچنان مثبت    2021در سه ماهه چهارم    ژهیو به و  2021کاالها و خدمات در سه ماهه سوم    ی داشت. رشد تجارت برا

که    د یدالر رس   ونیلیتر  5.8و به حدود    افتی  شیدالر افزا  اردیلیم  200  باًی، تجارت کاال تقر 2021سه ماهه چهارم    یبود. ط

دالر    ون یلیتر 1.6و به حدود    افتی شیدالر افزا اردیلیم 50دوره، تجارت خدمات حدود    نیاست. در هم  د یرکورد جد   کی

با حدود    بیتترسال به سال، تجارت کاال به   ک یاست. بر اساس    ی ر یباالتر از سطح قبل از همه گ  ی کم  ی که مقدار  د یرس 

 داشت.  ینسبت به تجارت خدمات، عملکرد بهتر  شی درصد افزا 17درصد و   27

و بهبود    ر یگهمه   یهات یکاالها، کاهش محدود  متیق   ش یافزا  جه یعمدتاً نت   2021در سال    یالمللن یروند مثبت تجارت ب

رود روند    ی انتظار م  ابد،ی  ی روندها کاهش م  نیکه احتماالً ا  ییاز آنجابود.    یمحرک اقتصاد   یهابسته   لیتقاضا به دل   ی قو

  ر یاحتماالً تحت تأث  2022در سال    ی تحول تجارت جهان ،ی. به طور کلدشو   یعاد  2022در طول سال    یالملل  نیتجارت ب

 قرار خواهد گرفت: ر یعوامل ز
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 کمتر از حد انتظار   یرشد اقتصاد1-1

پول   یالمللن یشود. به عنوان مثال، صندوق ب ی م یبازنگر نییبه سمت پا 2022سال  ی برا یرشد اقتصاد  ی ها ینیب شیپ

 تورم مداوم در جهان.  ل ی.( به دل4.4به    4.9واحد کاهش داد )از    0.5را    2022سال    ی جهان برا  ی رشد اقتصاد  ینیبشیپ

 یاحتمال وجود دارد که روند تجارت جهان  نی. انیمربوط به بخش امالک و مستغالت چ  ی ها  ی متحده و نگران  االتیا

 باشد، با رشد تجارت کمتر از حد انتظار.  یکالن اقتصاد   یروندها  نیمنعکس کننده ا

 ی جهان  نیتام   ی ها  رهیزنج   ی مداوم برا  ی چالش ها2-1

و    کمبود  یهاد   مهین  ک ی  ک،یشد. اختالالت لجست  نیتام  یهاره ی بر زنج  یاسابقهی ب  یمنجر به فشارها  19کوید    ی ریگهمه

  ی ها شرکت  جه، ی حمل و نقل کمک کرده است. در نت  ی ها  نهیهز   شیبه کمبود عرضه و افزا  شتریب  ی انرژ  متیق  شیافزا

وجود    نیاند، اما با اخود متمرکز شده  نیتام  یهاشبکه   یبرا  هاسکیر تیریو مد   نانیاطم  تی بزرگ به شدت بر بهبود قابل

  ی الگوها  تواند بر   ی کنندگان م  نیبه تام  دنیو تنوع بخش  ن یتام  رهی کردن زنج  تاه کو   ی همچنان ادامه دارد. تالش برا   رهایتأخ

 بگذارد.  ر یتاث 2022در طول سال   یتجارت جهان

 شدن  ی منطقه ا  یو روندها یتجار  یقراردادها3-1

از    یار یبس  نیب، تجارت  یتوافق تجار  ن ی( الزم االجرا شد. اRCEP)   یجامع منطقه ا   ی ، مشارکت اقتصاد2022  ه ی ژانو  1  در

 ی قابل توجه  زان یاعضا را به م  نیرود تجارت ب   ی کند و انتظار م   ی م  لیآرام را تسه  انوس یو اق  ی شرق  ی ایآس   ی اقتصادها

  ی هاانیشدن جر  یاکه منطقه   رود ی انتظار م  ن ی. همچنرعضویغ  ی شورها منحرف کردن تجارت از ک طریقدهد، از   شیافزا

به    نی( و همچنقای قاره آفر  ی)مانند منطقه آزاد تجار  یاابتکارات منطقه   ریسا  یجهان در راستا  یهابخش   ریدر سا  یتجار

 . ابد ی شیافزا ییایاز نظر جغراف  ترک ی نزد کنندگانن یاتکا به تام شیافزا لیدل

 سبزتر   یگذار به سمت اقتصاد جهان4-1

الگوها  ی م  انتظار افزا  2022در سال    یتجار   ی رود    ی باشد که دارا  یمحصوالت   ی برا  یجهان  ی تقاضا  شیمنعکس کننده 

که تجارت محصوالت پر کربن را    یدولت   یهااستیممکن است توسط س   ییالگوها  نی. چنداریپا.  هستند   ستیز  ط یمح

 یکاالها  یتقاضا برا   شیافزا ریتواند تحت تأث  ی م ز ین یتجارت جهان ی الگوها ن، یبر ا عالوه  شود. تیحما زی ن کند ی م م یتنظ

 . د یکن  تی( حماابیکم یو فلزات خاک  ومیتیسبزتر )مانند کبالت، ل ی انرژ یها نیگزیجا  از باشد  ازیمورد ن کیاستراتژ
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 یبده  ی داریها در مورد پا  ینگران  ش یافزا5-1

 شیافزا  ل یبه دل  نده ی احتماالً در سه ماهه آ  ی بده  یداریها در مورد پا  ی نگران  ،یجهان  یسابقه بده  ی توجه به سطوح ب  با

  ش یباال را افزا  یبده  یدارا  یهافشار بر دولت  یمال  ط یتر شدن قابل توجه شراخواهد شد. تنگ  د یتشد   یتورم  یفشارها

 .گذاردی م  ی منف  ریتأث یالمللنی تجارت ب یهاان یو جر هایگذاره یو بر سرما  کند یم د یرا تشد  هایریپذ بیآس  دهد،ی م

 بزرگ  یروند تجارت در اقتصادها  -2

  ی نشان م  شتریرا ب  ریرشد تجارت در سه ماهه اخ  یبزرگ جهان الگوها  یتجار  یاز اقتصادها  یواردات و صادرات برخ  روند 

باالتر    اریصادرات، بس  ی واردات و هم برا   ی بزرگ، هم برا  ی، تجارت کاال در همه اقتصادها2021دهد. در سه ماهه چهارم  

دهد که روند مثبت صادرات    یسه ماهه به سه ماهه نشان م  یمنف  ی ها  خبود. نر  2019در سال    یر یاز سطح قبل از همه گ

دوره    نیوجود، رشد صادرات در ا  نی معکوس شده است. با ا  2021سه ماهه چهارم    ی بزرگ ط  ی از اقتصادها  ی برخ  یبرا

بود.    مثبتبود. در مقابل، روند واردات همچنان    یکره همچنان قو  یجمهور   یبرا  نیمتحده و همچن  االتیا  ن،یچ  یبرا

  یاکثر اقتصادها  ی ، تجارت خدمات برا2021گزارش شده است. در سه ماهه سوم    ریچهارم تاخ  ک یخدمات با    ی داده ها

حال، همانطور که توسط  نیبود. با ا 2019سال  یر یقبل از همه گ یها نیانگ یکمتر از م یبزرگ هنوز به طور قابل توجه 

  ی ر تجارت خدمات براد  یبهبود قابل توجه  2021است، سه ماهه سوم    هسه ماهه در سه ماهه نشان داده شد   ی نرخ ها

 .ژاپن ی بزرگ نشان داد. به استثنا یهمه اقتصادها

 کشورهای عمده کاال و خدمات  حجم صادرات و واردات:  1جدول شماره 
نسبت به سه    2021سه ماهه چهارم  

 2021ماهه سوم  

نسبت به    2021سه ماهه چهارم  

 کاال 2019میانگین  
 واردات  صادرات  واردات  صادرات 

 برزیل %  33 %  23 %  11 %  7

 چین  %  32 %  43 %  2 %  6

 هند 32% %  25 %  4 %  1

 ژاپن  %  13 %  6 %  2 %  2

 کره جنوبی  %  33 %  26 %  6 %  3

 روسیه  %  24 %  33 %  2 %  3

 آفریقای جنوبی  %  9 %  35 %  0 %  2

 آمریکا  %  20 %  12 %  5 %  4

 اتحادیه اروپا  %  27 %  10 %  9 %  1
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نسبت به سه    2021سه ماهه چهارم  

 2021ماهه سوم  

نسبت به    2021سه ماهه چهارم  

 خدمات  2019میانگین  
 واردات  صادرات  واردات  صادرات 

 برزیل %  26 %  1 %  2 %  3

 چین  %  10 %  46 %  6 %  14

 هند %  3 %  7 %  18 %  17

 ژاپن  %  6 %  19 %  4 %  0

 کره جنوبی  %  5 %  24 %  0 %  12

 روسیه  %  21 %  10 %  13 %  6

 آفریقای جنوبی  %  12 %  30 %  5 %  8

 آمریکا  %  8 %  11 %  5 %  3

 اتحادیه اروپا  %  4 %  1 %  4 %  2

 

 ی تجارت منطقه اروند  -3

برا 2021سه ماهه چهارم    در ب  ی کشورها  ی، تجارت کاال  . افتی  ش یافزا  افته یتوسعه    یاز کشورها  شتر یدر حال توسعه 

بوده است.  2020از سه ماهه چهارم  شتر یدرصد ب 30حدود  2021در حال توسعه در سه ماهه چهارم   ی صادرات کشورها

در حال   ی کشورها ن یرشد تجارت ب  ن، یاست. عالوه بر ا رصد د 15حدود  افته یتوسعه  یکشورها ی رقم برا نیا سه، یدر مقا

افزا  2021جنوب( در سه ماهه چهارم  -توسعه )جنوب با    2020نسبت به سه ماهه چهارم    یدرصد   32حدود    شی با  و 

گام هن  یمشابه  ی گرفت. الگوها  یشی پ  یاز تجارت جهان  ،ی شرق  یایآس   ی بدون احتساب اقتصادها  یدرصد   38حدود    شیافزا

 شود.  ی م  افتی یر یبا سطوح قبل از همه گ 2021سه ماهه چهارم   سهیمقا

 ( 2019و    2020نسبت به مدت مشابه سالهای    2021است)سه ماهه چهارم    تر  قوی  توسعه  حال  در  کشورهای  در:  تجارت  : رشد  2جدول شماره  

 2020نسبت به   2019نسبت به  
 خدمات 

 واردات  صادرات  واردات  صادرات 

 کشورهای توسعه یافته %  19 %  15 %  25 %  19

 کشورهای در حال توسعه  %  26 %  30 %  28 %  35

 جنوب  -تجارت جنوب   %  32 %  33

 ( آسیا  شرق  استثنای  به)  توسعه  حال  در  کشورهای %  31 %  41 %  29 %  29

 ( آسیا  شرق  استثنای  به)  جنوب  -  جنوب  تجارت %  38 %  38
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 بخشها  سطح در  جهانی ت تجار روند -4

  ماهه   سه   در  خود   تجارت   ارزش   در   توجهی   قابل   افزایش   شاهد   اقتصادی  های  بخش   همه   نقل،   و   حمل  تجهیزات  استثنای   به

  انرژی   بخش   در  تجارت  ارزش   شدید   افزایش   عامل   سوخت  باالی  های   قیمت .  اند   بوده  گذشته سال  به   نسبت  2021  چهارم

  رشد   ها،   هادی   نیمه   جهانی  کمبود   نتیجه  در .  بود  متوسط   حد   از  باالتر  نیز   شیمیایی  مواد   و   فلزات  برای   تجارت  رشد .  است

 . یافت کاهش  2021 چهارم  ماهه  سه در   دقیق  ابزار و  ای  جاده  نقلیه  وسایل ارتباطی،  تجهیزات در  تجارت

 درصد   (آمریکا   دالر%    تغییر)  دارد  ادامه  ها  بخش  اکثر  در  قوی  تجارت  : رشد  3جدول شماره  
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 2021در سه ماهه چهارم    یعملکرد و نوسانات صادرات:  4جدول شماره  

 

 کشور  عملکرد صادرات  نوسان صادرات 

 لسوتو  0.51 1.37

 ماداگاسکار  0.88 0.30

 ماالوی  0.40 1.52

 مالزی  0.63 0.17

 مالی  0.86 1.56

 موریس  0.32 0.21

 مکزیک  0.48 0.06

 مراکش  0.42 0.09

 موزامبیک  0.94 0.16

 میانمار  0.71 0.53

 نامیبیا  0.87 0.84

 نپال  0.86 1.13

 نیوزلند  0.30 0.86

 نیکاراگائه  0.73 0.22

 نیجریه  0.73 0.37

 نروژ  0.92 0.14

 عمان  0.89 0.13

 پاکستان  0.78 0.07

 پاناما  0.64 2.27

 پاپوآ گینه نو  0.52 0.29

 پاراگوئه  0.53 0.84

 پرو  0.73 0.14

 فیلیپین 0.56 0.08

 قطر 0.81 0.01

 جمهوری کره 0.63 0.01

 جمهوری ملدوا  0.72 0.03

 روسیه  0.82 0.12

 عربستان  0.89 0.02

 سنگال  0.73 0.32

 صربستان  0.65 0.01

 سنگاپور  0.60 0.03

 آفریقای جنوبی  0.49 0.07

 سریالنکا  0.53 0.09

 سوئیس  0.67 0.03

 تایوان  0.62 0.00

 تایلند  0.55 0.02

 توگو 0.01 0.74

 تونس 0.47 0.06

 ترکیه  0.65 0.04

 اوگاندا  0.00 0.03

 اوکراین  0.77 0.51

 امارات  0.73 0.07

 انگلستان  0.60 0.28

 تانزانیا  0.68 0.73

 آمریکا   0.59 0.02

 اروگوئه  0.90 0.03

 ونزوئال  0.66 0.78

  ویتنام  0.56 0.12

 کشور عملکرد صادرات  نوسان صادرات
 آلبانی  0.61 0.21

 الجزایر  0.84 0.17

 آنگوال 0.75 0.32

 آرژانتین  0.44 1.13

 ارمنستان  0.67 0.21

 استرالیا  0.60 0.30

 آذربایجان  0.53 1.52

 بحرین  0.83 0.38

 بنگالدش  0.82 0.38

 بالروس  0.76 0.08

 بنین  0.07 2.80

 بولیوی  0.88 0.28

 برزیل 0.39 0.71

 کامبودیا  0.49 0.46

 کامرون  0.93 0.49

 کانادا  0.62 0.05

 شیلی  0.53 0.10

 چین 0.66 0.02

 کلمبیا  0.81 0.12

 کاستاریکا  0.62 0.18

 ساحل عاج  0.49 0.12

 جمهوری دومنیک  0.85 0.25

 اتحادیه اروپا  0.51 0.01

 اکوادور  0.75 0.19

 مصر  0.95 0.18

 ال سالوادور  0.51 0.03

 اتیوپی  0.29 0.20

 گابن 0.59 0.79

 گرجستان  0.92 0.23

 غنا  0.66 0.66

 گواتماال  0.76 0.24

 قونیه  0.98 2.39

 هایاتی  0.57 0.48

 هندروس  0.55 0.26

 هنگ کنگ  0.54 0.09

 ایسلند  0.55 0.29

 هند  0.61 0.24

 اندونزی  0.78 0.4

 ایران  0.52 0.35

 اسرائیل  0.64 0.08

 جاملئیکا  0.06 1.88

 ژاپن 0.45 0.04

 اردن  0.81 0.64

 قزاقستان  0.63 0.77

 کنیا  0.44 0.08

 کویت 1 0.28

 الئو 0.68 0.79

  لبنان  0.24 0.08
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 رشد تجارت و تراز تجاری 

 ی از تجارت جهان  یبه عنوان درصد  یتراز تجار
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آمریکا هند ر کشورهای کمت

توسعه یافته

سایر کشورهای 

توسعه یافته

سایر کشورهای 

در حال توسعه

اتحادیه اروپا ه آسیای شرقی ب

جز چین

استرالیا روسیه چین

قبل از همه گیری 2021

مازاد

کسری


