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 خالصه مدیریتی

یدشده در یک اقتصاد و پوشش دادن بخش مهمی از تولسو به دلیل صادرات محصوالت تجارت خارجی از یک

یر قرار دادن هزینه تولید در بازار داخل تحت تأثتقاضا برای تولیدات داخل و از سوی دیگر، به دلیل واردات و 

ر های هیکی از تأثیرگذارترین بخش عنوانبهو همچنین تشکیل دادن بخشی از زنجیره عرضه در اقتصاد، 

دهد، متغیر کالن یر قرار میتحت تأثای که عملکرد تجارت خارجی را ین مؤلفهترهمم. استاقتصادی مطرح 

گیرد، باید در جهتی باشد که هایی که در حوزه تجارت خارجی انجام میگذاریبنابراین سیاست؛ نرخ ارز است

رهنمون سازد. شوک  بتواند نوسانات نرخ ارز را در این بازار به حداقل رسانده و آن را به سمت مقدار تعادلی

تأثیر مستقیم بر حجم  واسطهبهگیری کرونا، عواملی هستند که تجارت خارجی ایران را هم ها و همهتحریم

یر قرار دادن نوسانات نرخ ارز، دچار مشکل و رکود ساخته است. مسئله این گزارش، تحت تأثتجارت و هم 

طور بعد از فروکش کردن بیماری ینهمگیری کرونا و تحلیل موقعیت تجارت خارجی در شرایط تحریمی و همه

 )شرایط پساکرونا( است.

گیری کرونا تأثیر شگرفی بر اقتصاد جهان و ساختارهای آن در کشورهای مختلف مسلم است، همه آنچه

های مختلف اقتصاد خواهد شد که از خواهد گذاشت. این اثرات موجب تحوالت چشمگیر در کارکرد بخش

اند. های نوین و ابزارهای دیجیتالی آغاز شدهآوریین تحوالت، نظیر میزان و نحوه استفاده از فناکنون اهم

د. رو خواهد شبا این تحوالت روبه ناچاربههای کلیدی اقتصاد، یکی از بخش عنوانبهبخش تجارت خارجی نیز 

، نحوه انطباق ساختارها و فرایندهای گرفته قرارگذاران و پژوهشگران یش روی سیاستپچالش  نام بااکنون  آنچه

 شده پرداختهای که در این گزارش به آن کارکردی عوامل اقتصادی با این تحوالت در دوران پساکرونا، مسئله

الزامات سیاستی برای تطبیق با شرایط ناشی از تحوالت دوران  ها وای از نتایج، یافتهاست. در ادامه به خالصه

 ود:شپساکرونا اشاره می

 بینییشپ 2424درصدی تجارت جهانی در سال  92تا  99گزارش سازمان تجارت جهانی، کاهش  بر اساس -

 های اقتصادی را در سراسر جهان مختل خواهد کرد.سوم فعالیتگیری کرونا تا یکشده است؛ زیرا همه

، در 9914دهه  ین شریک تجاری ایران درترمهمکند کشور چین، بینی میپیش، OECDگزارش سازمان  -

درصد نرخ رشد اقتصادی داشته باشد؛  ۲/9ترین حالت به میزان درصد و در بدبینانه ۲کمتر از  2424سال 

 درصد بوده است. 9/0، در حدود 2491این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال 

یارد دالر بوده که به معنی میل 29، حدود 991۹از سوی دیگر، ارزش تجارت بین ایران و چین در سال  -

ی هاکارخانهدرصد از حجم تجارت ایران است. در چنین موقعیتی، کاهش فعالیت  24پوشش سهمی حدود 

کنند؛ سبب بروز اختالل در تأمین مواد و کاالهای یاز صنایع ایران را تأمین مین موردچینی که کاالهای 

ی شده است. این اتفاقات موجب کاهش حجم تجارت های ایرانها و کارخانهیاز شرکتن موردای واسطه

 خارجی ایران با چین و در کل، کاهش تجارت خارجی کشور شده است.
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میلیون دالر بوده که نسبت به حجم تجارت  20های کرونایی ایران، حدود حجم تجارت خارجی در ماه -

 درصد است. 2۹یافته که حدوداً  کاهشمیلیون دالر  94دوره مشابه سال قبل، تقریباً 

و  2424یجه شیوع بیماری کرونا در سال درنتانداز کاهشی حجم تجارت جهان با توجه به چشم .3گزاره  -

های مشابه نخست سال جاری، انتظار این تر از عملکرد ماهیینپاعملکرد تجارت خارجی ایران در سطحی 

های مشابه سال ران نسبت به ماه( نیز، حجم تجارت ای9911های باقیمانده سال جاری )است که در ماه

های قبل خواهد بود، اما در سطحی قبل کاهش یابد. به عبارتی تغییرات ماهانه تجارت خارجی مشابه سال

 تر.یینپا

همچنان درگیر ویروس کرونا باشد که  9044انتظار این است که کشور در سال جاری و سال  .5گزاره  -

تر نسبت به سه یینپاکشور و قرار گرفتن آن در سطحی  نتیجه آن الجرم کاهش سطح تجارت خارجی

اما سیر تغییرات آن و روند کلی تجارت، بستگی به چگونگی نوسانات نرخ ارز بازار در ؛ سال قبل است

 اقتصاد کشور دارد.

گیری کرونا و ادامه اتفاق محتمل در دوره گذار که مشخصه اصلی آن، فروکش کردن همه .3گزاره  -

مریکا علیه اقتصاد ایران است، نوسانات آرام نرخ ارز )دالر( و روند صعودی تجارت خارجی ایران های آتحریم

با شیب مالیم در طول دوره است. در این دوره اثرات مستقیم کرونا بر عملکرد اقتصاد و تجارت خارجی 

 نظورمبهرنگ شده و شرایط برای تغییرات ساختار اقتصادی های آمریکا نیز کموجود ندارد و اثرات تحریم

 شود.ها آماده میادامه کار چرخه اقتصاد کشور بدون درآمدهای نفت و در سایه تحریم

عملکرد تجارت خارجی ایران در دوران انطباق پس از کرونا و نحوه عملیاتی شدن فرایندهای صادرات و  -

های مختلف در کنار بخش خارجی، چگونه و با چه که اقتصاد بخشواردات این بخش، بستگی به این دارد 

های دوران گذار و انطباق واکنش نشان سرعتی به تحوالت بعد از کرونا و روند متغیرهای کالن در سال

 خواهند داد.
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 گیری کرونافضای انطباق مؤثر با تحوالت ناشی از همه

 منبع: تحقیق

گیرد را اقدامات برای دیجیتالی شدن تجارت خارجی انجام می هاآنشکل باال سطوح مختلفی که در سایه 

. باالترین سطح، استقرار الگوی حکومت باز در حکمرانی جامعه است و شامل سطحی از حکمرانی دهدنشان می

فرایندهای دولتی، پاسخگویی سازی تصمیمات و ها و شفافاست که در آن جریان اطالعات درون و بین دولت

ها را برای شود. این نوع حکومت، فرصتو حاکمیت خوب ترویج یافته و مبارزه با فساد با قدرت دنبال می

سازد. فضایی که از چنین الگوی حکمرانی های سیاستی مبتنی بر شواهد مهیا میحلنوآوری، خالقیت و ارائه راه

دهد که شامل؛ نهادهای کارآمد، چارچوب قانونی شفاف، باال تشکیل میشود، سطح بعدی را در شکل حاصل می

ی است. سازهای رقابتی صحیح، حامی مالکیت معنوی و شبکهسیاست واسطهبهسازی کننده و تصمیمتسهیل

ن های آن، دیجیتالی شداین فضا از الزامات دستیابی به اقتصاد دیجیتال در یک جامعه است که مؤلفه درواقع

 های نوین و تحریک خالقیت و رشد نوآوری است.بر فناورییهتکیندها، فرا

این بخش مهم سازی الزامات تجارت خارجی دیجیتال و انطباق ، اقتصاد دیجیتال زمینه را برای پیادهدرواقع

ابلیت هایی با قسازد. الزاماتی نظیر؛ دسترسی به تکنولوژیاقتصادی با تحوالت آینده ناشی از کرونا مهیا می

ر نگهای طرف تجارت، دیجیتالی کردن اسناد تجاری و انجام توافقات تجاری آیندهاعتماد باال برای همه گروه

اقتصاد به یک بخش تجارت خارجی دیجیتال که با تحوالت ، امکان حصول جامعه و الزاماتاین  واسطهبهکه 

آینده منطبق بوده و توانایی انتقال منافع حاصل از تجارت را به آحاد جامعه دارد، حاصل خواهد شد.
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 مقدمه؛ طرح موضوع و بیان مسئله در پساکرونا

-ها، اتفاقات سیاسی داخلی، خارجی و پیچیدگیانواع مسائل، شوک تاکنون، با 9914اقتصاد ایران از آغاز دهه 

 های شدیدنظیر است. تحمیل تحریمهای زیادی مواجه شده است؛ که در نوع خود در تاریخ اقتصادی ایران بی

پی ارزی )که درهای پیسرانجام نافرجام آن، شوک و 9910، توافق برجام در سال 9919المللی از سال بین

ها، و بازگرداندن تحریم 991۱بود(، خروج آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت  9910آن از آبان سال آغاز 

آسای فروردین های شدید و سیلها، بارانآبی برخی مناطق و استانآبی و بیو مسائل کم 991۱تابستان داغ 

شیوع بیماری  991۹در آبان  های آن در سراسر ایران، اتخاذ تصمیم افزایش قیمت بنزینو هزینه 991۹

و اثرات آن نظیر شوک افزایش مجدد نرخ ارز و  991۹گیر کرونا در سراسر جهان و ایران از اوایل اسفند همه

 است. داده رخمسائل و اتفاقاتی است که در دهه جاری برای اقتصاد ایران  ازجملهنرخ تورم در اقتصاد ایران 

هایی که دارد، از هر مسئله و ادی است که معموالً به دلیل ویژگیین بخش هر اقتصترمهمتجارت خارجی 

د رساما به نظر می؛ های دیگر دارددهد، بیشترین اثرپذیری را در میان بخشاتفاقی که در یک جامعه رخ می

گیری کرونا دو اتفاق اصلی هستند که متحده آمریکا و شیوع همهیاالت اهای ؛ تحریمذکرشدهاز میان اتفاقات 

ر را از ی این اتفاقات، بیشترین اثدو هر قضا ازاند. ین تأثیر مستقیم را بر نوسانات اقتصاد ایران داشتهتربزرگ

متحده و همراهی اقتصادهای مهم و یاالت اهای اند. تحریمکانال تجارت خارجی بر اقتصاد ایران وارد کرده

 ها، موجب کاهش منابع ارزی ایرانحادیه اروپا و شرق آسیا )کره جنوبی و ژاپن( با این تحریمتأثیرگذار نظیر؛ ات

المللی، به دلیل اینکه منابع حاصل از در دو سال گذشته شده است. تحریم فروش نفت ایران در بازارهای بین

های ساالنه ولت در بودجهین منبع تأمین مالی دترمهم عنوانبههای متمادی صادرات نفت، همواره در سال

 رو ساخته است.بوده است، اقتصاد ایران را هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی با چالش جدی روبه

عالوه بر اقتصاد داخل، عملکرد بخش  991۹از اسفند  وکارهاکسبگیری کرونا نیز با تعطیلی شیوع همه

ی، حداقل در مقاطعی با مشکل مواجه کرد. عالوه بر کاهش صادرات غیرنفت واسطهبهخارجی اقتصاد ایران را 

این، با شیوع بیماری کرونا در بازارهای جهانی نفت، شوک بزرگ کاهش قیمت نفت اتفاق افتاد؛ که این اتفاق 

های اخیر داشته توانست اثر منفی ولو کوچک در درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کم نفت ایران در ماهمی

در آن قرار دارد، برآیند اتفاقات  9911های پایانی سال شرایطی که اقتصاد ایران اکنون در ماه حال هر بهباشد. 

های بغرنجی را بر مسائل اقتصادی ایران و پیچیدگی داده رخیژه در دو سال اخیر وبهناخوشایندی است که 

 هایرنگ شدن اثرات تحریمکمگیری بیماری کرونا در جهان و رود با فروکش کردن همهافزوده است. امید می

تواند گذاران بهای آتی، مدیریت مناسب و مؤثر سیاستمتحده آمریکا علیه اقتصاد ایران در ماهیاالت اجانبه یک

آفرینی کارا مدت رکود خارج کرده و بخش تجارت خارجی نیز بتواند با نقشاقتصاد ایران را از دوران طوالنی

 ی انجام دهد.خوببهن ارزآوری برای اقتصاد داخل است را ین آترمهموظایف خود را که 
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ای که در دهه جاری کشور اتفاق افتاده دوره پساکرونا برای اقتصاد ایران با توجه به مشکالت اقتصادی عدیده

رسد اکنون اقتصاد کشور در شرایط کف خود قرار دارد؛ دورانی همراه با کاهش التهابات اقتصادی و به نظر می

یت و پررنگی داشته باشد و وضع ها است. البته این دوران جبران، برای اینکه ابعاد گستردهماندگیجبران عقبو 

های مطلوب توسط گذاریزندگی عموم مردم جامعه را پوشش دهد؛ مستلزم اتخاذ تصمیمات بهنگام و سیاست

اصالح ساختار بودجه، تعمیق بازار  های اصالح ساختاری )نظیردولت و نظام سیاسی کشور است. تداوم سیاست

تر کردن این اصالحات )گام نهادن در قلمرو اصول حاکمیت شرکتی، سرمایه، مبارزه با فساد اقتصادی( و عمیق

 بر گذاریهای نوین، شفافیت و سیاستفناوری بر اساساصالحات در راستای توانمندسازی دولت و حاکمیت 

-در دوران پساکرونا، مدیریت اقتصادی جامعه را متحول ساخته و گشایشیِه حاکمیت داده( خواهد توانست پا

 گیری در افق بلندمدت اقتصاد ایران ایجاد کند.های چشم
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 تبیین شرایط تجارت خارجی قبل از پاندمی کرونا -1

ها، عملکرد کل ترین متغیر اقتصادی است که در این سالکلیدی عنوانبهتوان گفت نرخ ارز می تأجر به

سو افزایش نرخ ارز )دالر(، موجب افزایش هزینه واردات کاالها دهد. از یکیر قرار میتحت تأثاقتصاد کشور را 

شود؛ که منجر به کاهش تولید و افزایش بیکاری در اقتصاد های تولید میو مواد اولیه و نتیجتاً افزایش هزینه

های تولید، موجب رونق گرفتن رز دالر، در کنار افزایش هزینهخواهد شد. از سوی دیگر، باال رفتن نرخ ا

ت ها به سمگذاریشود تا نقدینگی و سرمایهیژه در بازار ارز، باعث میوبهبازارهای موازی و معامالت سوداگرانه 

ر بیشت این بازارها روانه شده و کمبود کاال و تولیدات در بازارهای واقعی را رقم بزند؛ که این موجب افزایش

نرخ بیکاری و افزایش  شیافزا نیبنابرا؛ (991۱پور و همکاران، شود )الیاسها و باال رفتن نرخ تورم میقیمت

 های اخیر هر دو اتفاق افتاده است.نرخ تورم دو پیامد اصلی افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران است که در سال

کنترل نرخ ارز و مدیریت این متغیر کلیدی  های تجارت خارجی باید در جهتین اساس، سیاستبر هم

های تولیدی افزایی و گسترش فعالیتهم هدف بااقتصاد ایران باشد. در این میان، توسعه صادرات غیرنفتی 

های استفاده از ظرفیت هدف باسو؛ و مدیریت واردات درآمدهای ارزی از یک افزایشدارای مزیت نسبی و 

 توجه موردترین موضوع از سوی دیگر، اصلی یررسمیغزی و کاهش واردات تولید داخلی، کنترل مصارف ار

ها و ها، تشکلها، شبکههایی نظیر؛ گسترش خوشهگذاران در حوزه تجارت خارجی بوده و سیاستسیاست

ای ای و غیرتعرفههای تعرفههای بزرگ صادراتی و مشارکت بخش غیردولتی و کاهش موانع و محدودیتشرکت

یرهای ترین عوامل مؤثر بر متغالمللی و پیرامونی یکی از اصلیشرایط بین آنجاکه ازاما ؛ است شده اتخاذ وارداتی

ت مدهای کوتاهها، سیاستالمللی در برخی سالهای بینحوزه تجارت خارجی است. با توجه به شرایط تحریم

توان به اعمال می هاآن ازجملهمدت و بلندمدت شد که های میانمقابله با تحریم جایگزین برخی سیاست

ای ههای مختلف بر اساس اولویتهای صادراتی و وارداتی، تخصیص ارز با نرخای نظیر ممنوعیتموانع غیرتعرفه

ها اشاره کرد جلوگیری از افزایش قیمت منظوربههای کاالیی کاالهای وارداتی و مداخله در بازار برخی گروه

 (.991۹و همکاران،  )موسوی

 پرداخته 991۹در این بخش به ارائه عملکرد بخش تجارت خارجی ایران از ابتدای دهه جاری تا پایان سال 

-99۹1های در این دوره به تفکیک سال گرفتهانجاماست. میزان کل صادرات و واردات کاالها و خدمات  شده

مواردی  ازجملهی خارجی ایران در طی دوره مذکور ین شرکاترمهم، اقالم عمده صادرات و واردت و 991۹

گیر کرونا و اثرپذیری تجارت خارجی شود. اثرات شیوع بیماری همهاست که در این بخش به آن پرداخته می

 موردگیرد. اطالعات و آمار قرار می توجه موردایران از این پدیده موضوعی است که در بخش بعدی گزارش 

از سازمان گسترش تجارت ایران، گمرک جمهوری اسالمی ایران و بانک مرکزی در این قسمت،  استفاده

 است. شده ارائهاستخراج و 
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 1913-1931عملکرد صادرات و واردات ایران در دوره  -1-1

به تفکیک صادرات نفتی )شامل ارزش صادرات نفت  9جدول  بر اساسدر اقتصاد ایران  9914صادرات دهه 

های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی(، صادرات کاالیی غیرنفتی )بدون احتساب خام، فرآورده

گیرد. همچنین واردات نیز به تفکیک واردات کاالها ی قرار میبررس موردمیعانات گازی( و صادرات خدمات 

 است. شده ارائههای نفتی و سایر کاالها( و خدمات )شامل گاز و فرآورده
 

 (میلیون دالر) 99۹1-1۹دات کل کشور به تفکیک موارد؛ طی دوره صادرات و وار :3 جدول

 سال
 *واردات صادرات

 تجاری تراز

 واردات کل خدمات کاالها صادرات کل خدماتی کاالیی نفتی

99۹1 14919 20۲۲9 ۹۹۲9 92۲۲1۲ ۱۲0۲۹ 9۹۹19 109۲9 99200 

9914 99۹۹09 99۹91 ۹229 904149 ۱۱۱21 901۲2 100۹9 00224 

9919 0۹99۲ 92۲0۱ 00۹۱ 94۱9۹1 0۱4۲۹ 921۱1 ۹449۱ 2۱9۲2 

9912 00۲04 99۲۲2 19۱0 94۲000 09۲۹0 90910 ۱1۱۱۹ 2۲0۹۹ 

9919 ۲۲040 90۲۲۲ 94۲۱2 942۲99 ۱419۲ 9۱0۲4 ۹۹90۲ 9090۹ 

9910 99۲01 9۲041 11۹2 ۱1904 ۲2091 900۲0 00۹۱9 922۹۱ 

991۲ ۲۲۱۲2 90۱29 94404 942۲9۲ 0999۲ 90449 ۱1990 29911 

9910 0۲۹9۹ 91124 949۱0 990990 ۱۲۲00 9۹212 19۹9۹ 222۱0 

991۱ 04۱9۲ 91۲۹4 1149 99429۹ 04۱۲۲ 9۱2۲0 ۱۹441 92241 

991۹ 21490 099۱4 941۲9 ۹9991 ۲2290 9۲440 0۱202 9041۱ 

 9911منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

 گرفته است.انجام FOBاساس معیار  کاالیی در این جدول بر* محاسبه ارزش واردات و صادرات 

 

، پی خواهیم برد که حجم تجارت خارجی ایران در 9با نگاه به آمار و ارقام واردات و صادرات کل در جدول 

میلیارد  2۲۲، مجموع صادرات و واردات کشور در طی این دوره از حدود درواقعیافته است.  کاهش 9914دهه 

درصدی در حجم  02رسیده است که بیانگر کاهش  991۹میلیارد دالر در سال  90۹به  9914سال دالر در 

-تجارت خارجی در این دوره است. البته کاهش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن به دلیل تحریم

تجارت خارجی را روند زمانی حجم  9الملل، بیشترین سهم را در این کاهش دارد. نمودار جانبه بینهای همه

های دهه شود بیشترین مقدار صادرات و واردات در طول سالدهد. مالحظه مینمایش می به تفکیک سال

های اقتصادی است که در سال بعد و با آغاز تحریم 9914متعلق به سال آغازین آن، یعنی سال  9914

گاه به این میزان بازنگشته یچهه و دیگر یافت کاهشمیلیارد دالر  9۹۱المللی علیه ایران، این سطح به بین

ای و امید به رفع با برگزاری مذاکرات هسته زمانهمکه  9910روند نزولی تا سال است. البته بعد از یک 



تحلیل شرایط تجارت خارجی رد دوران پساکروان
 

 
5 

 

شکل ی خارجروند صعودی تجارت  9910و  991۲های ها در فضای اقتصادی ایران مطرح بود؛ در سالتحریم

 گرفته است.

 
 (دالر ونیلیم) 9914ایران در دهه  حجم تجارت خارجی :3 نمودار

 9911بانک مرکزی ایران،  :منبع

 29در « برجام»ای موسوم به بازگشت میزان تجارت به سمت باال در این دو سال، به دنبال توافق هسته

ماه همان سال اتفاق افتاد. درنتیجه این رخداد، حجم ید( و اجرای آن از 249۲اکتبر  9۹) 9910یرماه ت

؛ یش یافتافزا 9910میلیارد دالر در سال  294، به حدود 9910میلیارد دالر در سال  900خارجی از تجارت 

جانبه علیه های یکبا خروج آمریکا از توافق برجام و بازگرداندن تحریم 991۱اردیبهشت سال  9۹اما در 

خارجی ایران بار دیگر با روند های ابتدایی سال مذکور، تجارت اقتصاد ایران؛ و افزایش شدید نرخ ارز در ماه

و نهایتاً  991۱میلیارد دالر در سال  9۹۹نزولی مواجه شد و حجم معامالت تجاری ایران با کشورهای دیگر، به 

تجارت خارجی ایران را به تفکیک واردات و صادرات  2کاهش یافت. نمودار  991۹میلیارد دالر در سال  90۹

 دهد.نمایش می 99۹1-1۹کل در دوره 

 
 (دالر ونیلیم) 9914میزان کل صادرات و واردات ایران در دهه  :5 نمودار
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ها و سازوکارهای متفاوت از یکدیگر در اثرپذیری از متغیرها و رغم داشتن ویژگیصادرات و واردات کل علی

دهد که نشان می 2اند. نمودار داشته 9914های دهه اتفاقات پیرامونی، روند تغییرات مشابهی در طول سال

های مذکور و نوسان متغیرهای کلیدی نظیر نرخ ارز دو متغیر کالن صادرات و واردات در پی اتفاقات سال هر

های دهند. با برقراری تحریماز آن، روند نزولی مشابه( را از خود نشان می ترمهمو نرخ تورم، روند نزولی )و 

سابقه نرخ ارز در این سال، میزان واردات کل نسبت به سال قبل حدود و افزایش بی 9919المللی در سال بین

 ۲9ی است که مقدار فوق برای صادرات کل حدود در حال( کاهش یافت. این -%9۲میلیارد دالر )معادل  90

نیز دوباره تکرار  9914( با کاهش همراه بود. این اتفاق در شوک ارزی دوم دهه -%99میلیارد دالر )معادل 

میلیارد دالر،  2۱( بیشتر از کاهش واردات کل )-%94میلیارد دالر، معادل  90و کاهش صادرات کل )شده 

است؛ اما در اینجا این اختالف با شدت  بوده 9910نسبت به سال  991۹و  991۱ی ها( در سال-%2۹معادل 

 کمتری اتفاق افتاده است.

للی به المت از فروش نفت ایران در بازارهای بینکاهش بیشتر صادرات کل نسبت به واردات، به دلیل ممانع

ش توان واکنبنابراین نمی؛ ها استهای آمریکا و همکاری کشورهای دیگر اروپایی با این تحریمدنبال تحریم

های ارزی را مستقیماً به سازوکار اقتصادی و عملکرد صادرکنندگان مرتبط شدیدتر صادرات کل به شوک

ف کاهش صادرات و واردات کل، در شوک دوم شدت کمتری نسبت به شوک اول دارد؛ اما اینکه اختال؛ دانست

ه جانبالمللی )در شوک اول( و یکهای بینیجه تحریمدرنتبدین دلیل است که میزان صادرات کل کشور 

نزولی شده و در طول دهه، با شیب تندتری  شدتبهآمریکا )در شوک دوم( و کاهش شدید صادرات نفت خام، 

حجم بسیار کمی از  991۱و  9910های یافته است. این اتفاق موجب شده در سالکاهشسبت به واردات ن

و  991۱های المللی عرضه شود؛ بنابراین کاهش آن نیز در سالنفت برای صادرات و فروش در بازارهای بین

میلیارد دالری صادرات  ۲9میلیارد دالر در مقابل کاهش  90مقدار کمتری است ) 9910نسبت به سال  991۹

اما در مقابل، کاهش واردات کل در شوک دوم بسیار بیشتر از زمان شوک اول است ؛ نفت در زمان شوک اول(

شدن  تررنگکمبنابراین سهم اصلی ؛ میلیارد دالر در شوک اول( 90میلیارد دالر شوک دوم در مقابل  2۱)

شدیدتر واردات کل در شوک دوم نسبت به شوک  شدت اختالف کاهش صادرات و واردات، مربوط به کاهش

 از واکنش به شوک اول است. تربزرگاول است. به عبارتی واکنش واردات کل به شوک دوم بسیار 
 

 1931صادرات کل در دهه  -1-1-1

میلیارد  920حدود  99۹1، میزان صادرات کل کشور در سال قبل از آغاز دهه، یعنی سال 9جدول  بر اساس

اما در سال ؛ میلیارد دالر افزایش یافت 909به  9914ه این میزان در سال ابتدایی، یعنی دالر بوده است ک

المللی شورای امنیت سازمان ملل علیه اقتصاد ایران، صادرات کل کشور های بینیل آغاز تحریمبه دل 9919

د نزولی میزان است. رون 99۹1میلیارد دالر کاهش یافت که کمتر از سال  94۱نیز در این سال به حدود 

میلیارد  ۱1به کمترین میزان در دهه جاری؛ یعنی  9910صادرات کل، در طول دهه ادامه داشته و در سال 
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اما به دلیل حصول توافق برجام و همراهی نسبی کشورهای اروپایی در تجارت با ایران، ؛ دالر رسیده است

 شیافزاها ادرات کل کشور نیز در این سالیل تسهیل در فروش نفت ایران، صبه دل 991۱تا  991۲های سال

متحده آمریکا از توافق یاالتاها بعد از خروج به دنبال بازگشت تحریم مجدداً 991۹اما در سال ؛ یافته است

خاورمیانه در این سال، صادرات کل  های سیاسی منطقهو باال گرفتن تنش 991۱برجام در اردیبهشت سال 

رسیده است.  991۹میلیارد دالر در سال  ۹9به  991۱میلیارد دالر در سال  994سقوط کرده و از  شدتبه

درصد از حجم صادرات کل کشور از  ۲4، حدود 991۹تا سال  9914ی از آغاز دهه جاری و از سال کل طوربه

رات کل به تفکیک روند صاد 9 یافته است که بخش زیادی از آن سهم صادرات نفت خام است. نمودار کاهش

 دهد.نفتی، کاالیی و خدماتی را نمایش می

 
 )میلیون دالر( 9914اجزای صادرات کل در دهه  :3 نمودار

 9911منبع: بانک مرکزی ایران، 

، صادرات کاالهای غیرنفتی با شیب 9 نمودار اشاره موردهای رغم کاهش شدید صادرات نفتی در سالعلی

 21به  9914میلیارد دالر در سال  991مالیمی همواره در طول دهه با افزایش همراه است. صادرات نفتی از 

درصد کاهش(؛ در مقابل، صادرات کاالیی غیرنفتی  ۱0یافته است )حدود  کاهش 991۹میلیارد دالر در سال 

درصد افزایش است. صادرات  22یافته که شامل حدود یش افزامیلیارد دالر  09به  9914میلیارد دالر در  90از 

در اقتصاد ایران،  9914خدمات نیز روند نسبتاً ثابتی داشته و به نظر، در مقابل اتفاقات و رخدادهای دهه 

 دهد.ی را نشان نمیتوجه قابلچندان حساس نبوده و واکنش 

در  هاآنالمللی در آغاز دهه؛ و بازگشت های بیناعمال تحریم ودباوجاما اینکه صادرات کاالهای غیرنفتی 

یافته است، بیانگر یک ویژگی نهفته درباره ساختار اقتصاد ایران است که باید به آن یش افزا 991۱سال 

های نفتی همواره در طول است، صادرات نفت و فرآورده مشاهده قابل 9 که در نمودار طورهمانپرداخت. 

تنها سالی  991۹های گذشته سهم باالتری از صادرات غیرنفتی )کاالیی و خدماتی( را داشته است. سال سال

سهم اجزای  2است که صادرات غیرنفتی از صادرات نفت پیشی گرفته و مقداری بیشتر از آن دارد. جدول 

 دهد.نشان می 9اساس اطالعات جدول  صادرات کل را بر
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 (درصد) 99۹1-1۹در دوره سهم اجزای صادرات کل کشور  :5 جدول

 کل صادرات خدماتی کاالیی نفتی سال

99۹1 ۹/۱9 9/29 4۲/۱ 92۲۲1۲ 

9914 1/۱9 42/29 9/۲ 904149 

9919 0/09 9/94 2/0 94۱9۹1 

9912 2/09 1/21 1/۹ 94۲000 

9919 4/۲0 ۱/9۲ 9/94 942۲99 

9910 0/02 4/0۲ 0/92 ۱1904 

991۲ 0/۲0 ۹/9۲ ۹/1 942۲9۲ 

9910 ۱/۲0 0/90 1/۹ 990990 

991۱ 9/۲۲ 1/9۲ 4/1 99429۹ 

991۹ ۱/9۲ 1/۲4 ۲/99 ۹9991 

 - 9/1 4/90 1/۲0 میانگین سهم

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک هایداده محاسبه: منبع

درصد بوده و  ۲۱شود میانگین سهم صادرات نفتی از صادرات کل در دوره مورد بررسی، حدود مالحظه می

درصد است. روند سهم اجزای صادرات در جدول  1و  90برای صادرات کاالیی و خدماتی به ترتیب،  این سهم

درصد در شروع دوره )سال  ۱2دهد که سهم صادرات نفتی در طول دوره نزولی بوده و از حدود نشان می 2

ویژه فتی به( رسیده است. در مقابل، سهم صادرات غیرن991۹درصد در سال پایانی )سال  90( به 99۹1

 991۹درصد در پایان سال  ۲9درصد در آغاز دوره به  29صادرات کاالیی در طی دوره افزایش یافته و از 

بر اقتصاد ایران، عالوه بر محدود کردن و  991۱و  9919ها در دو سال رسیده است. اعمال شدیدترین تحریم

، موجب وارد شدن شوک ارزی به اقتصاد کشور المللیبه صفر رساندن فروش نفت خام ایران در بازارهای بین

سابقه بوده و نرخ دالر نسبت به در تاریخ اقتصاد ایران بی 991۱یژه در سال وبهشدند. افزایش نرخ ارز دالر، 

سابقه دالر، تفکر غالب این بود که چون تولید درصد رشد پیدا کرد. با این رشد بی 0۱4سال قبل، حدود 

ین ای است؛ بنابراای و سرمایهفتی در اقتصاد ایران، متکی بر واردات مواد اولیه، واسطهکاالهای صادراتی غیرن

با محدود شدن صادرات نفت و ذخایر ارزی کشور، تولید کاالهای صادراتی غیرنفتی نیز با مشکل مواجه شده 

، صادرات شده گفتههای رغم اعمال محدودیتدهد که علینشان می 9 اما نمودار؛ و کاهش خواهد یافت

 ها بیرون کشیده و رشد خود را حفظ کند.غیرنفتی توانسته است خود را از میان بحران

های نفتی نیست( در حوزه بخش خصوصی اقتصاد بخش عمده این صادرات غیرنفتی )که شامل فرآورده

نفت و درآمدهای دهد که وقتی سایه پدیدار شد، نشان می 9914افتد و رخدادی که در دهه ایران اتفاق می

توانند ها چگونه میهای تولیدی بخش خصوصی برداشته شود، این فعالیتفراوان حاصل از آن از فعالیت

های داخلی و درگیر کردن همه نیروهای تولیدی، یری ظرفیتکارگبهموجودیت خود را حفظ کرده و با 

(. اینکه آیا افزایش 9911اسالمی، های مجلس شورای های اقتصاد را به گردش درآورد )مرکز پژوهشچرخ

اقتصاد ایران توانسته است به مقدار مورد انتظار، افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود تراز  9914نرخ ارز در دهه 
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توان به اما می؛ قرار گیرد مطالعه موردای است که باید بیشتر تجاری را به دنبال داشته باشد یا خیر؛ مسئله

رخ ارز توانسته است صادرات غیرنفتی را افزایش دهد )هرچند ممکن است به مقداری یقین گفت که افزایش ن

ر ترنگ شدن کنترل دولت در تعیین نرخ ارز و فعالبنابراین با کم؛ نباشد که بتواند انتظارات را برآورده کند(

 یرنفتی به این تحولیژه صادرات غوبهشدن نیروهای بازار در تعیین تعادل این نرخ، فاکتورهای تراز تجاری 

 یابد.دهند و با افزایش نرخ ارز، افزایش میواکنش مثبت نشان می

 1931واردات کل در دهه  -1-1-2

سیر  2با نوساناتی همراه بوده است؛ اما نمودار  991۹تا  99۹1های نشان داد که واردات کل در سال 9جدول 

روند کلی واردات نیز همانند صادرات کل بوده و  درواقعکند. نزولی را در روند کلی این متغیر کالن بیان می

شروع به کاهش  مجدداًیافته و  یشافزا 9919کاهشی بوده، سپس در سال  9914های ابتدایی دهه در سال

 قابل طوربهاین میزان  991۹و  991۱های در سال ،میزان آن باال رفته است؛ درنهایت 9910کرده و در سال 

 9914میلیارد دالر در سال  1۲یجه این نوسانات نزولی، حجم واردات کل از حدود تدرنی کم شده است. توجه

 رسیده است. 991۹میلیارد دالر در سال  0۱به حدود 

ای، ای، واردات سرمایهرا به تفکیک اجزای آن؛ واردات واسطه 9914در ادامه واردات کاالیی دهه  9جدول 

دهد. روند هر سه جزء واردات در طول بندی نشده نشان میواردات مصرفی و واردات سایر کاالهای طبقه

ای، آورده شده است. هر سه نوع واردات واسطه 9های دهه جاری، مشابه روند واردات کل که در جدول سال

یژه واردات وبهاند. ی مواجه شدهتوجه قابلها با کاهش به دلیل اعمال تحریم 9919ای و مصرفی در سال سرمایه

درصدی( کاهش بسیار شدیدی را تجربه  09درصدی( و ) 24ای به ترتیب با کاهش )ای و سرمایهواسطه

 اند.کرده

 میلیون دالر()اجزای واردات کل کشور به تفکیک موارد  :3 جدول

 سال
 * واردات

 واردات کل سایر مصرفی ایسرمایه ایواسطه

9914 909۹۹ 194۱ 0۲24 99۲۱2 09۱۹۱ 

9919 2۹099 0۲91 ۲۲40 92014 ۲990۹ 

9912 990۲9 ۱902 ۱90۹ 9209 01022 

9919 90۹۲0 19۱9 01۱4 90۹4 ۲20۱۱ 

9910 2۲01۹ 0۹09 ۲291 9191 09۲91 

991۲ 2۲1۲۲ ۹4۱4 0209 9910 090۹0 

9910 990۹۱ ۹9۹2 1۹00 09۹1 ۲0942 

991۱ 200۱2 0۱۱9 0۹۲0 2999 02092 

 9911منبع: سازمان توسعه تجارت ایران، 

 گرفته است.انجام CIFاساس معیار  ارزش واردات کاالیی در این جدول بر محاسبه *
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های با بازگشت تحریم 991۱های بعدی تا حدودی جبران شده است، اما در سال البته این کاهش در سال

و  ایای، سرمایههای اولیه این سال، هر سه نوع واردات واسطهآمریکا علیه اقتصاد ایران و شوک ارزی در ماه

طوری که این کاهش منجر به کوچک شدن حجم اند. بهمصرفی مجدداً کاهش چشمگیری را تجربه کرده

اهمیت است که عالوه  حائزای از این جنبه ای و سرمایهتجارت خارجی ایران شده است. کاهش واردات واسطه

وجب ای وارداتی، ماد اولیه و سرمایهبر افزایش هزینه تولید در داخل به دنبال باال رفتن نرخ ارز دالر، کمبود مو

های اخیر اتفاق افتاده کاهش تولید در بازار داخلی و افزایش نرخ تورم خواهد شد که در اقتصاد ایران در سال

نمایش  9914( روند اجزای واردات را به همراه میانگین ترکیب این اجزا در دهه ۲و  0است. نمودارهای )

 دهد.می
 

 
 )میلیون دالر( 9914روند ترکیب واردات کاالیی در دهه  :4 نمودار
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 )درصد( 9914میانگین سهم ترکیب واردات کاالیی در دهه  :2 نمودار

 9911 ایران، تجارت توسعه سازمان: منبع

 9۲محسوس بوده و این نوع واردات از حدود  0ای در نمودار یژه واردات واسطهوبهروند نزولی واردات کاالیی، 

 طوربهحال،  ینا بایافته است.  کاهش 991۱میلیارد دالر در سال  2۱به تقریباً  9914میلیارد دالر در سال 

معادل  ۲نمودار  بر اساسای از واردات کل کاالیی، ، سهم واردات واسطه9914های دهه میانگین در طی سال

درصدی از  90ای که سهم است. کاهش این نوع واردات در کنار واردات سرمایه توجه لقابدرصد بوده که  04

شود و به همراه افزایش واردات کل کاالیی را دارد، موجب بروز مشکالت و افزایش هزینه تولید در داخل می

 های اخیر را باعث شده است.نرخ ارز، باال رفتن نرخ تورم در سال

در این دهه نزولی نبوده؛ بلکه با شیب بسیار  تنهانهای، روند واردات مصرفی ی و سرمایهابرخالف واردات واسطه

میلیارد دالر بوده که  ۲/0، معادل 9914مالیمی رو به افزایش نیز بوده است. میزان واردات مصرفی در سال 

دهد در شرایط تحریمی نیز، یافته که نشان مییش افزامیلیارد دالر  1/0به حدود  991۱این میزان در سال 

های این نوع ین مؤلفهترمهم، واردات کاالهای اساسی یکی از درواقعواردات این نوع کاالها متوقف نشده است. 

های حمایتی خود را در این حوزه واردات است که دولت همواره برای تأمین عرضه محصوالت مذکور، سیاست

یمت مصوب از واردات کاالهای اساسی باقنوع کاالها و تخصیص ارز اعمال کرده و با تعیین سهم واردات این 

 حمایت کرده است.

 شرکای عمده تجارت خارجی ایران -1-2

های اقتصادی اقتصاد ایران، بخش تجارت خارجی بیشترین تأثیر را از تحریم 9914در میانه نخست دهه 

بر ساختار تجارت خارجی اهمیت بسیار زیادی ها ، اثر تحریمدرواقعالملل علیه کشور را به خود دیده است. بین

 ازیافته و کاهشمیلیارد دالر  22، تجارت خارجی ایران نسبت به سال قبل معادل 2499داشته است. در سال 
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های صادرات است. افزایش هزینه گرفته قرارجهان  00بندی جهانی نیز هفت پله نزول کرده و در رتبه رتبه نظر

های بندی جهانی و افزایش زمان تجارت و هزینهترین عوامل کاهش رتبه ایران در ردهو واردات یکی از عمده

های اقتصادی، ایران با تغییر ساختار تجارت خارجی و روی آوردن به ناشی از آن است. در فرایند تحریم

ا دور کرده ب گیرند )مانند چین، هند و ترکیه( تالشهای اقتصادی قرار نمییر تحریمتحت تأثکشورهایی که 

طوری که ها، جریان تجارت کاالهای ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی کشور را حفظ کند. بهزدن تحریم

 (.991۲یافته است )کازرونی و همکاران، یش افزادر ده سال اخیر، تجارت با کشور چین پانزده برابر 

نمایش داده شد، ترکیب شرکای  9ه در نمودار ها بر روند تجارت خارجی کشور کبنابراین فارغ از تأثیر تحریم

یجه این رخداد تغییر کرده است. به این معنا که ایران با تعدادی از کشورها روابط درنتعمده تجاری ایران نیز 

 اند. پیامدی از تجارت خارجی ایران را تشکیل دادهتوجه قابل، سهم هاآنتجاری داشته و تنها تعداد معدودی از 

سو، ایران را به مقصد صادراتی کاالهای کشورهای دیگر تبدیل کرده و از رخدادی این است که از یکچنین 

های مختلف برای صادرکنندگان و رشد منفی این بخش منجر شده است. سوی دیگر، به ایجاد محدودیت

ارجی کشور را در از تجارت خ هاآنو سهم  9914ین شرکای تجاری ایران در دهه ترمهمترکیب  ۲و  0جداول 

ین شریک تجاری ترمهمدهند. کشور چین هم در صادرات و هم در واردات، های اخیر را نمایش میطول سال

صعودی بوده و توانسته است در میانه دهه  شدتبهکه روند آن  یژه در وارداتوبههای اخیر است. ایران در سال

 ، از واردات امارات متحده عربی سبقت گیرد.9914

 (درصد -میلیون دالرمقاصد عمده بازار صادرات غیرنفتی ایران ) :4 جدول
 پنجم:  چهارم:  سوم:  دوم:  اول:  سال   کشور

 سهم صادرات سهم صادرات سهم صادرات سهم صادرات سهم صادرات 

 ۲/0 29۱1افغانستان:  2/۹ 2۱۲2هند:  0/99 0۲9۲امارات: 9/9۲ ۲9۲9عراق:  ۱/90 ۲0۲2چین:  9914

 ۹ 204۱هند:  1/۹ 2۹۱0افغانستان: 99 0299امارات:  9۱ ۲۲49چین:  9/91 02۲4عراق:  9919

 ۱/۱ 209۱افغانستان:  ۱/۱ 209۹هند:  ۲/99 902۱امارات:  1/9۹ ۲1۲4عراق:  0/29 ۱092چین:  9912

 ۱/0 29۹۹افغانستان:  ۹/0 2009هند:  99 9192امارات:  9/9۱ 09۹9عراق:  0/2۲ 19۲1چین:  9919

 9/۱ 2۲94هند:  2/۱ 2۲۱9افغانستان: ۹/99 0122امارات:  0/9۱ 0240عراق:  2/24 ۱22۹چین:  9910

 ۲/0 2۹۱۱کره:  0/۱ 9200ترکیه:  1/99 0999عراق:  1/90 ۱090امارات: 9/91 ۹9۱۱چین:  991۲

 ۲/۹ 9119ترکیه:  9/1 09۹4کره:  ۱/99 002۲عراق:  0/90 0۱00امارات: 9/91 140۲چین:  9910

 ۹/۲ 2۲0۹کره:  0/0 212۱افغانستان: 0/99 ۲1۲۲امارات:  2/24 ۹109عراق:  ۹/24 129۹چین:  991۱

 ۱/۲ 2909افغانستان: 1/94 0۲49امارات:  2/92 ۲400ترکیه:  ۱/29 ۹112عراق:  29 1۲24چین: 991۹

 9911منبع: سازمان توسعه تجارت ایران، 

 درصد( -دالرمیلیون ) مبادی عمده بازار وارداتی ایران :2 جدول

 :پنجم :چهارم :سوم :دوم :اول کشور سال

 سهم واردات سهم واردات سهم واردات سهم واردات سهم واردات 

 0/۲ 9990: ترکیه 0/۲ 9000:آلمان ۱/۱ 0۱00: کره 92 ۱919:چین 1/99 91۱4۹:امارات 9914

 0/0 9092:سوئیس ۲/۹ 0۲91:ترکیه 1 0۹99: کره 9/9۲ ۹909: چین 1/91 94041:امارات 9919
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 0/۱ 900۱:ترکیه ۹/۱ 9۹۲۲: کره ۱/۹ 0994:هند 0/91 1000:چین 22 94۹1۲:امارات 9912

 9/۱ 9۱94: هند 9/۱ 9۹22:ترکیه 2/۹ 0994:کره 2/29 92900:امارات 1/29 92۲09:چین 9919

 9/0 2۲91:سوئیس 9/۱ 9499:ترکیه 1/۹ 90۹2: کره 1/9۹ ۱۹9۲:امارات 2/2۲ 940۲0:چین 9910

 ۹/۲ 2۲9۱:آلمان 9/0 2۱9۹:ترکیه 1/۱ 9004:کره ۱/90 004۱:امارات 0/20 94۱۲9:چین 991۲

 ۱/۲ 94۹9:آلمان 1/۲ 9919:ترکیه ۹/0 9۱9۱:کره ۲/9۹ 9440۱:امارات 9/20 99290:چین 9910

 ۹/۲ 20۱2:آلمان 9/0 2۲1۲:هند 9/0 209۱:ترکیه 0/9۲ 0۲0۱:امارات 2/20 9499۲:چین 991۱

 ۹/0 2949:آلمان 0/۹ 90۱0:هند 0/99 0110:ترکیه 0/24 ۹199:امارات 0/2۲ 99299:چین 991۹

 9911منبع: سازمان توسعه تجارت ایران، 

( 9919سال  جزبهترین مقصد صادرات غیرنفتی ایران همواره به کشور چین )، اولین و اصلی0با توجه جدول 

، 0تشکیل داده است. نمودار  9914درصد بازار صادراتی ایران را در طول دهه  29متوسط  طوربهبوده که 

شود دهد. مالحظه مینشان می 9914-1۹های متوسط سهم سه کشور اصلی بازار صادراتی ایران را در سال

، عراق در 0 جدول بر اساسدرصد است.  9۹متوسط  طوربهبعد از کشور چین، سهم کشور عراق از بازار مذکور 

 است. سومین گرفته قرارهای بعدی در رتبه دوم ترین شریک صادراتی ایران بوده و در سالاصلی 9919سال 

 991۲های سال جزبهمتحده عربی است که ینه خریداری محصوالت ایرانی، کشور امارات زم درشریک اصلی 

، ترکیب این سه کشور 0داشته است. نمودار  9914همواره رتبه سوم مقصد کاالهای ایرانی را در دهه  9910و 

ی حدود کل طوربهدهد. در بازار صادراتی ایران دارند را نمایش می هاآنسهمی که هر یک از  بر اساسمقصد را 

ی در مقایسه با بازار توجه قابلتعلق داشته که رقم  شده اشارهدرصد بازار صادراتی ایران به سه کشور  ۲4

ت. متمرکز شدن تقریباً نیمی از صادرات محصوالت غیرنفتی کشور در سه کشور چین، عراق کشورهای دیگر اس

از  تواند ناشیو امارات بیانگر الگوی توزیع نامتعادل ساختار تجارت خارجی ایران از جنبه صادرات بوده که می

 شرایط تحریمی اقتصاد ایران باشد.

 
 )درصد( 9914ایران در دهه  درصد صادرات ۲4متوسط سهم سه کشور اصلی از  :1 نمودار

 9911منبع: سازمان توسعه تجارت ایران، 

20.58

17.52

13.14

چین عراق امارات
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شود دهد. مشاهده مینشان می 9914های دهه روند سهم صادراتی سه کشور اصلی را در دوره سال ۱ نمودار

 اداد؛ اما بکشور چین در اوایل دهه مذکور، با روند صعودی سهم بیشتری از بازار صادراتی ایران را تشکل می

اما ؛ ، سهم چین در مقابل افزایش سهم کشورهای عراق و امارات کاهش پیدا کرد9910توافق برجام در سال 

های آمریکا در سال های سیاسی بین ایران و آمریکا و بازگشت تحریمو باال گرفتن تنش 9910بعد از سال 

 افزایش یافته است. مجدداً، سهم چین در صادرات ایران 991۱
 

 
 )درصد( 9914سه کشور اصلی طرف صادرات از ایران در دهه  روند سهم :1 نمودار

 9911منبع: سازمان توسعه تجارت ایران، 

شود که است. مالحظه می شدهداده( نمایش ۲ین مبادی مربوط به بازار وارداتی ایران در جدول )ترمهم

های دهه طول سال ین کشورهایی هستند که درترمهممتحده عربی، چین و کره جنوبی کشورهای امارات 

( مشخص ۲های اول و دوم جدول )صورت گرفته است. مشاهده ستون هاآنواردات محصوالت از  9914

ین ترمهم(، 9914-19المللی علیه اقتصاد کشور و قبل از آن )های بینهای اعمال تحریمکند که در سالمی

های یژه با بازگشت تحریموبههای مذکور، مبدأ وارداتی ایران، امارات متحده عربی است؛ اما بعد از سال

 ۹مودار نشده است. یل تبدترین مبدأ وارداتی ایران جانبه آمریکا، تولیدات کشور چین و بازار آن به اصلییک

 دهد.متوسط سهم سه کشور مبدأ را از بازار وارداتی ایران نشان می
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 )درصد( 9914ایران در دهه  درصد واردات به ۲4متوسط سهم سه کشور مبدأ اصلی از   :0 نمودار

 9911منبع: سازمان توسعه تجارت ایران، 

شود متوسط سهم دو کشور چین و امارات از بازار واردات ایران، تقریباً یکسان مشاهده میکه  گونههمان

بوده و سهم کشور چین  9914های نیمه اول دهه درصد است. سهم امارات مربوط به سال 24بوده و حدوداً 

رفته همیروهای دهه جاری، ی این دو کشور طی سالکل طوربهاما ؛ بوط به نیمه دوم دهه مذکور استنیز مر

اند. به عبارتی تقریباً نیمی از نیازهای وارداتی کشور از درصد بازار وارداتی ایران را پوشش داده 02نزدیک به 

روند واردات از سه  1دیگر نیز به سایر کشورها تعلق دارد. نمودار  درصدپنجاهشده و  یداریخراین دو کشور 

شود، می مالحظهکه  طورهماندهد. نشان می 9914-1۹های کشور چین، امارات و کره جنوبی را در طی سال

روند واردات از امارات در طول دهه نزولی بوده و بازار کشور چین، توانسته جایگزین واردات امارات شده و 

 روند صعودی را در فروش محصوالت به بازار ایران داشته باشد.

درصد  92سهم محصوالت کشور چین در بازار وارداتی ایران حدود  9914در سال آغازین دهه، یعنی سال 

درصد )بیش از دو  20، سهم مذکور به حدود 991۹یافته و در سال یشافزااست که در طول دهه، این سهم 

 92چیزی حدود  9914در مقابل، سهم امارات در تأمین نیازها وارداتی ایران که در سال  برابر( رسیده است.

 درصد بازار ایران را پوشش داده است. 24تنها تقریباً  991۹یافته و در سال  کاهشدرصد بوده و در طول دهه 

20.54

21.63

7.25

امارات چین کره
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 )درصد( 9914روند سهم سه کشور عمده مبادی واردات ایران در دهه  :9 نمودار

 

ردات از امارات، مبدأ کره جنوبی نیز دارای روند نزولی؛ البته با شیب کمتر در طول دهه جاری مشابه روند وا

است. این کاهش واردات از کشور کره جنوبی به حدی است که سهم واردات مذکور در طول دهه، تقریباً به 

وره و در سال درصد بوده است که در پایان د ۹، حدود 9914یافته است؛ این سهم در سال  کاهشنصف 

 یدا کرده است.پدرصد تنزل  0، میزان آن به 991۹
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 گیری کرونا بر تحوالت تجارت خارجی ایرانتأثیر همه -2

 وکارهاکسبها و تعطیلی ، موجب اعمال برخی محدودیت991۹سال  اسفندماهگیری کرونا از شیوع همه

ی بر اقتصاد ایران و تجارت توجه قابلشد که اثرات منفی  9911یعنی تا اردیبهشت سال  ؛یژه در دو ماه اولوبه

خارجی آن وارد کرد. البته این اثرات مختص اقتصاد ایران نبود و شیوع بیماری کرونا، عملکرد اقتصادی اغلب 

روی اقتصاد جهانی و  یر قرار داد. در این بخش ابتدا، اثراتی که این بیماری برتحت تأثکشورهای جهان را 

اری یر روابط تجتأثگیرد. سپس به قرار می اشاره مورداجمالی  طوربهتجارت کشورهای مختلف گذاشته است، 

یت، تأثیر مستقیمی درنهاشود. خارجی ایران با کشورهای عمده طرف تجاری تحت این بیماری پرداخته می

 ی و تحلیل قرار خواهد گرفت.بررس مورداست که حجم تجارت خارجی ایران، از این تحوالت پذیرفته 

 تأثیر کرونا بر فضای تجارت جهان و بر شرکای عمده ایران -2-1

بینی یشپ 2424درصدی تجارت جهانی در سال  92تا  99گزارش سازمان تجارت جهانی، کاهش  بر اساس

جهان مختل خواهد کرد های اقتصادی عادی را در سراسر سوم فعالیتگیری کرونا تا یکشده بود؛ یعنی همه

یر قرار خواهد داد )دفتر توسعه تحت تأثشدت و مسافرت را به ونقلحملهای یژه در بخشوبهو خدمات 

 (.9911صادرات خدمات، 

یافته و از سوی دیگر قدرت خرید یش افزاهای تجارت نیز با افزایش قیمت تولید، هزینه زمانهم

این تحوالت، تقاضا از سوی نیمی از جمعیت جهان صفر شده و یابد. درنتیجه کنندگان کاهش میمصرف

( OECDبیکاری فزاینده تأثیر چشمگیری بر کاهش تجارت خواهد داشت. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )

ین چالش اقتصادی جهان پس از بحران مالی تربزرگدر گزارشی، پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا را 

درصد کاهش  ۲4معادل  2424کند نرخ رشد اقتصادی جهان در سال بینی میده و پیشمعرفی کر 244۹سال 

درصد( و در  1/0درصد ) ۲یابد. همچنین برآوردهای این گزارش، نرخ رشد اقتصادی کشور چین را کمتر از 

ور ین کشکند؛ این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی ابینی میدرصد پیش ۲/9ترین حالت به میزان بدبینانه

درصد بوده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در گزارش مذکور نرخ  9/0، در حدود 2491در سال 

درصد تخمین زده است. همچنین اتحادیه سراسری صنایع  9/4را معادل  2424رشد اقتصادی آلمان در سال 

رده است؛ در این گزارش آمده بینی کآلمان در گزارش خود رکود شدید اقتصادی کشور را در سال جاری پیش

جنوبی و ایتالیا( تا اواسط سال است که اگر شیوع این بیماری در میان شرکای اصلی آلمان )چین، ژاپن، کره

یابد )مؤسسه مطالعات درصد و حتی کمتر کاهش می -۲/4جاری کنترل نشود، نرخ رشد اقتصادی آلمان به 

 (.9911های بازرگانی، و پژوهش

ه دهند کالمللی مختلف نشان میهای متنوع مربوط به نهادهای بینبرگرفته از مطالعات و گزارشنتایج 

در  آن از پسبیشترین آسیب ناشی از شیوع کرونا را صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی و صنایع غذایی و 

جهانی با شیوع گزارش سازمان تجارت  بر اساسطوری که بخش خدمات، بخش گردشگری خواهند داشت. به

، ممنوعیت سفرهای ونقلحملهای های خدماتی نیز به دلیل اعمال محدودیتویروس کرونا، تجارت بخش
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درصد را خواهند  ۹/0تا  ۹/2و کاهشی بین  گرفته قراریر این ویروس تحت تأثمستقیم  طوربهغیرضروری 

الملل، با محدود شدن فعالیت بین های سازمان تجارت و توسعهبینیپیش بر اساسداشت. عالوه بر این، 

ی این زنجیره به نحوی دهسازمانهای ارزش جهانی پس از شیوع ویروس کرونا، کننده زنجیرههای تأمینبنگاه

ینی بی که پیشاگونهبهشده است. یل تبدای مهم و کلیدی باعث حفظ تعادل در تولید جهانی و به مسئله

ای از اهمیت بیشتری برخوردار های ارزش منطقهانی تغییر کرده و زنجیرههای ارزش جهشود ماهیت زنجیرهمی

های جدید، های مرزی و فناوری(. ساختار و ماهیت زنجیره ارزش جهانی با جریان داده2424شوند )رامیرز، 

ای یابد. همچنین منطقههای دیجیتال، اینترنت اشیاء و اتوماسیون و هوش مصنوعی تغییر میپلتفرم ازجمله

ی سازیلمحیگر، گرایش به سمت د عبارت ؛ بهقرار خواهد گرفت توجه موردشدن تولید بعد از شرایط فعلی نیز 

 گیرد.قرار می توجه موردکنندگان تأمین

مبدأ شیوع ویروس کرونا و گسترش آن در سطح جهانی با تأثیراتی  عنوانبهاما در این میان، کشور چین 

ی بر اقتصاد و تجارت خارجی دیگر کشورها نیز گذاشته توجه قابلکه از این ویروس پذیرفته است، اثرات 

بر ین شریک تجاری ایران بوده و ترمهم عنوانبهکه مالحظه شد، کشور چین در دهه جاری  طورهماناست. 

میلیارد دالر است. در  29، حدود 991۹ارزش تجارت بین ایران و چین در سال  ۲و  0های جدول اساس

یاز صنایع ایران را تأمین ن موردی چینی که کاالهای هاکارخانهچنین موقعیتی، تعطیلی موقت بسیاری از 

های ایرانی شده انهها و کارخیاز شرکتموردنای کنند؛ سبب بروز اختالل در تأمین مواد و کاالهای واسطهمی

است. این اتفاقات موجب کاهش حجم تجارت خارجی ایران با چین و در کل کاهش تجارت خارجی کشور 

 شده است.

یژه عراق، افغانستان و ترکیه ایجاد منابع وبهاز طرف دیگر، محدود شدن صادرات ایران به کشورهای همسایه 

راه کرده است. همچنین محدودیت مراودات با این همسایگان ارزی از طریق صادرات غیرنفتی را با مشکالتی هم

های تردد داخلی و تعطیلی مراکز گردشگری، مبادی مهم ورود گردشگر به ایران، اعمال محدودیت عنوانبه

کای یکی دیگر از شر عنوانبهسبب آسیب به صنعت گردشگری کشور نیز شده است. همچنین کشور آلمان 

یران، با توجه به پیوستگی که اقتصاد این کشور با چین دارد؛ از ابتدای شیوع کرونا اصلی تجارت خارجی با ا

ای هگرای این کشور نیز در ماهرغم عدم درگیری کشور آلمان با ویروس کرونا، اقتصاد صادراتدر چین و علی

طوری که عالوه بر دچار بحران شد و رشد اقتصادی آن در سه ماه پایانی به صفر رسید. به 2491پایانی سال 

هوایی و زمینی دچار  ونقلحملتوریسم، هتلداری،  ازجملههای صنعتی اقتصاد آلمان، بخش خدمات بخش

ی که این مشکالت با درگیری مستقیم آلمان با بیماری کرونا، از شدت بیشتری نسبت اگونهبهمشکل شدند. 

و بیکاری بسیاری از مشاغل در این کشور شد  های ابتدایی سال جاری برخوردار شده و موجب تعطیلیبه ماه

های بعدی (. بررسی تحوالت تجارت خارجی در کشورهای دیگر در بخش9911)سازمان توسعه تجارت ایران، 

اما همه این تحوالت در تجارت شرکای عمده اقتصاد ایران، ؛ گیردی قرار میموردبررسبا جزئیات بیشتری 

تجارت خارجی کشور شده است که در بخش بعدی با آمار و ارقام بیشتر ی در توجهقابلموجب اثرات منفی 

 گیرد.مورد تحلیل قرار می
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 تأثیر کرونا بر حجم تجارت خارجی ایران -2-2

در آن گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران  هشد انجامهای بینیالمللی پول و پیشگزارش صندوق بین بر اساس

المللی درصد بوده است. همچنین این نهاد بین 0/۱منفی  2491درصد و در سال  0/۲منفی  249۹در سال 

ها، افت قیمت نفت با توجه به تشدید تحریم 2424بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال پیش

بینی قبلی این نهاد از رشد اقتصادی برسد. این در حالی است که پیشدرصد  0و شیوع ویروس کرونا به منفی 

(. 9911های بازرگانی، ایران، پیش از کرونا، صفر درصد بوده است )به نقل از مؤسسه مطالعات و پژوهش

های آغازین سال های پایانی سال گذشته و ماهبا گسترش ویروس کرونا و تعطیلی عمومی که در ماه درواقع

اس، این اسبر اتفاق افتاد، عالوه بر بیکاری بخش وسیعی از نیروی کار، حجم تولید نیز کاهش یافت. جاری 

بخش خدمات با توجه به کاربر بودن این بخش، بیشترین آسیب را از این اتفاقات به خود دید و بیشترین رشد 

ز سوی مرکز آمار ایران نشان ا منتشرشدههای اخیر داشته است )همان منبع(. آخرین آمار منفی را در ماه

درصد رسیده است. همچنین بخش غیرنفتی  9/1، به منفی 9911دهد رشد اقتصادی ایران در بهار سال می

شده و این در حالی است که رشد بخش غیرنفتی در زمستان گذشته  ترکوچکدرصد  3/9اقتصاد نیز به میزان 

 (.9911، درصد بوده است )مرکز آمار ایران 0/2معادل منفی 

کرونا  اما ضربه اصلی؛ حضور بیماری کرونا، عملکرد بخش غیرنفتی بدتر از فصل قبل نبود باوجودبنابراین 

کرد. این میزان  منقبضدرصد  ۲/9که گفته شد، به بخش خدمات بود و حجم این بخش به میزان  طورهمان

المللی آغازین دهه و های بینتحریم درواقعشود. محسوب می 9914ترین رشد خدمات در دهه کاهش، منفی

رونا ک اندازهبهجانبه آمریکا در دو سال اخیر نیز نتوانسته بود به این بخش از اقتصاد کشور، های یکتحریم

ای ههای مختلف اقتصاد، تجارت خارجی ایران را نیز در ماهآسیب وارد کند. با این تفاسیر، کوچک شدن بخش

، میزان صادرات و واردات کشور در 0اخیر با مشکل مواجه کرده و منجر به کاهش آن شده است. جدول 

های مشابه سال قبل ( را نشان داده و با ماه9911یرماه تتا  991۹ اسفندماهنخستین شیوع کرونا )از  ماههپنج

 مقایسه کرده است.

 میلیون دالر() گذشته ماههپنجصادرات و واردات کل کشور در دوران کرونا؛  :1 جدول

 فعالیت
 صادرات واردات

991۹ 9911 991۹ 9911 

 2۱۱9: 991۹ اسفند 92۲0: 991۱ اسفند 9۱1۲: 991۹ اسفند 0992: 991۱ اسفند اسفند

 90۲2 2۲0۱ 9199 2990 فروردین

 200۹ ۲۹0۲ 9994 0021 اردیبهشت

 2400 94۹۱ 2۲۱1 9۲24 خرداد

 2901 9940 9942 042۱ تیر

 990۹0 9۱۹09 90۱9۱ 9۹002 دوره کل

 9911(؛ سازمان توسعه تجارت ایران، 9911منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )

های مشابه سال قبل، کاهش های آغاز شیوع کرونا در کشور، نسبت به مقدار ماهحجم تجارت خارجی در ماه

میلیون دالر بوده که نسبت به حجم  20ها، حدود چشمگیری داشته است. حجم تجارت خارجی در این ماه
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یافته  کاهشمیلیون دالر  94میلیون دالر بوده است(، تقریباً  90تجارت دوره مشابه سال گذشته )که حدود 

مشخص است که میزان  0درصد کاهش(. البته از حجم واردات و صادرات کل دوره در جدول  2۹است )حدود 

غلب که در ایطوربهیافته است.  کاهشو  قرارگرفتهگیری یر بیماری همهحت تأثتصادرات، بیشتر از واردات 

بیشترین  9911یژه اردیبهشت سال وبههای این دوران، کاهش صادرات بیشتر از کاهش واردات است؛ ماه

ون میلی 9میلیون دالر به  0کاهش صادرات نسبت به ماه مشابه سال قبل، اتفاق افتاده و حجم آن از حدود 

نخست شیوع  ماههپنجروند ماهانه صادرات و واردات کل را در  94دالر در سال جدید رسیده است. نمودار 

 دهد.کرونا و مدت مشابه سال قبل را نشان می

 

 

 
 )میلیون دالر(نخست شیوع کرونا با مدت مشابه سال قبل  ماههپنجمقایسه روند صادرات و واردات ایران در  :38 نمودار

 9911(؛ سازمان توسعه تجارت ایران، 9911مرکزی جمهوری اسالمی ایران )منبع: بانک 

دهد که فاصله دو مقایسه دو روند سال قبل و سال جاری برای صادرات و واردات در نمودارهای باال، نشان می

 دنهرچماه سال جاری، بیشتر شده است. یبهشتاردروند برای صادرات بیشتر از واردات بوده و این شکاف در 
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؛ اما این روند صعودی شده شروعهای فروردین به بعد، روند صعودی برای هر دو متغیر همانند سال قبل از ماه

هم کاهش واردات نسبت به سال  درواقعبرای صادرات با نرخ رشد کمتری در مقایسه با واردات همراه است. 

ن در سه ماه آخر با شتاب بیشتری صورت تر بوده و هم روند افزایشی آرنگقبل، در مقایسه با صادرات کم

بنابراین واردات کل، در مقایسه با صادرات چسبندگی بیشتری داشته و در شرایط تحریم و بیماری ؛ گرفته است

مهیا شدن شرایط مناسب، با آهنگ بیشتری در مقایسه با صادرات  محضبهکرونا، کاهش چندانی پیدا نکرده و 

یژه وبه ،دگی موجب شده تا واردات در مقابل تغییرات نرخ ارز نیز کشش باالییافزایش یافته است. این چسبن

 هنگام افزایش ارزش دالر نداشته و کاهش زیادی نیابد.

 میلیون دالر() 9914میزان ماهانه واردات و صادرات گمرکی کشور در نیمه دوم دهه  :1 جدول
 9911 991۹ 991۱ 9910 سال            ماه

 صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات 

 90۲2 9199 2۲0۱ 2990 20۹9 2۲21 2294 290۹ فروردین

 200۹ 9994 ۲۹0۲ 0021 040۱ 0۹90 99۹0 0090 اردیبهشت

 2400 2۲۱1 94۹۱ 9۲24 9094 910۹ 949۱ 0۹4۹ خرداد

 2901 9942 9940 042۱ 909۹ 0494 2014 0204 تیر

 2902 2۱۹۲ 991۲ 9021 901۱ 9۱9۱ 9921 9021 مرداد

 2019 94۱0 990۹ 90۹2 9۲۹۹ 909۹ 2۱۲4 09۲9 شهریور

   90۲1 91۲2 9۹49 092۹ 9۲۱9 0222 مهر

   2090 9294 2۱۲0 920۹ 994۹ 0049 آبان

   0۹09 90۲9 9900 9299 2091 ۲9۲9 آذر

   9092 020۲ 2۱9۱ 94۱1 0۹0۱ ۲29۲ دی

   94۹9 9۹۲1 2۹91 2192 91۲2 0۹۲2 بهمن

   2۱۱9 9۱1۲ 92۲0 0992 0012 0000 اسفند

 9911منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

ماهه نخست سال جاری را نشان تا شش 9914میزان واردات و صادرات ماهانه در نیمه دوم دهه  ۱جدول 

میلیون دالر  ۲۹44معادل  991۹مذکور مربوط به اردیبهشت سال  در دورهدهد. بیشترین میزان صادرات می

میلیون دالر است. بیشترین  0044به ارزش  9910و بیشترین میزان واردات نیز مربوط به اسفندماه سال 

های روند صادرات در ماه ازآنپسبعد از خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد و  سال مقدار صادرات، درست یک

، روند نزولی 991۹اما نهایتاً بعد از آذر ؛ ، روندی عادی و با شیب مالیم صعودی داشت991۹آذر  خرداد تا

 شده جخارهای قبل ها و ماهشدید بر صادرات کاالیی غیرنفتی کشور غالب شد که این روند از سیر مشابه سال

این سال، با اعالم رسمی شیوع کرونا، روند نزولی فوق از شدت بیشتری برخوردار  اسفندماهطوری که از است. به

 شده است.

دهد. سیر های وضعیت قرمز کرونا به رنگ قرمز( را نمایش میروند ماهانه واردات و صادرات )با ماه 99نمودار 

بیشتر شده است؛ به ، شدت کاهش بهمنهای دی و و در ماه شده آغاز 991۹نزولی صادرات از آذر سال 

ال ماه سیدنظامی در منطقه خاورمیانه و ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در  -های سیاسیواسطه تنش
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سال  ماهبهمن 94اما با اعالم رسمی اپیدمی کرونا در تاریخ ؛ مذکور این روند نزولی شدید اتفاق افتاده است

های ابتدایی شیوع کرونا، صادرات یژه در ماهوبهی یافت؛ ، سیر نزولی تجارت خارجی ایران شدت بیشتر991۹

 شده مشخصبا رنگ قرمز  99در نمودار  ؛ کهکاالیی غیرنفتی نسبت به واردات با کاهش بیشتری مواجه شد

طوری که در شهریور زیادی توانست کاهش خود را جبران کند. به تا حدوداما در ادامه صادرات غیرنفتی ؛ است

 ، روند آن به نحو مناسبی صعودی است.9911ماه سال 

 

 
 (دالر ونیلی)م 9914روند ماهانه صادرات و واردات در نیمه دوم دهه  :33 نمودار

 9911منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

 99متوسط تغییرات حجم تجارت خارجی به تفکیک صادرات غیرنفتی و واردات بر اثر شیوع کرونا، در نمودار 

گیری، صادرات شود که در طول شیوع همهاست. مالحظه می شده دادههای به رنگ سیاه نمایش یکانپبا 

 ورماهیشهرهای اخیر )ویژه در ماهیافته است. به کاهشکاالیی غیرنفتی با آهنگ کمتری در مقایسه با واردات 

 سال ماهبهمنان واردات در ( صادرات غیرنفتی افزایش بهتری نسبت به واردات داشته است. میز9911سال 

میلیون دالر بود و در شهریورماه سال  9۹۲1؛ یعنی آخرین ماه قبل از اعالم رسمی شیوع کرونا، معادل 991۹

میلیون دالر رسیده است که کاهشی  94۱0یعنی هفت ماه بعد از شیوع کرونا، این میزان به مقدار  9911

، معادل 991۹سال  ماهبهمنمیزان صادرات کاالی غیرنفتی در درصدی است. این در حالی است که  24تقریباً 

که کاهشی حدود  میلیون دالر رسید 2019این میزان به  9911سال  یورماهشهرمیلیون دالر بود و در  949۹

 درصدی برای صادرات است. 99

 991۹و سال  991۱، 9910، مقایسه روند ماهانه تجارت خارجی ایران در سه سال 99نکته دیگر در نمودار 

کامالً  9910شود، روند سال که مالحظه می گونههماناند. است که با خطوط سیاه از یکدیگر تفکیک شده

، هنوز 9919علیه اقتصاد ایران در سال  شدهاعمالالمللی های بینصعودی است. در این سال هرچند تحریم
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یژه وهبهایی در مبادالت مالی و بانکی بین ایران و سایر کشورها کامل برطرف نشده بود، اما گشایش طوربه

 2و  9که در نمودارهای  طورهمانها موجب شد تا طوری که این گشایشیجادشده بود. بهاکشورهای اروپایی 

و  991۲های ، سرانجام در سال9919مالحظه شد، بعد از یک دوره کاهشی در تجارت خارجی ایران از سال 

 و افزایش حجم تجارت برای ایران رقم بخورد. شده متوقفند کاهشی رو 9910

، مجدداً روند نزولی به تجارت 991۱های آغازین سال ، با خروج آمریکا از برجام در ماه99نمودار  بر اساس

شود این روند تا پایان سال مذکور ادامه داشته است. نهایتاً در سال خارجی ایران بازگشت و مالحظه می

جانبه این کشور علیه ایران به آرامی از بین رفته و روند های یک، اثرات خروج آمریکا از برجام و تحریم991۹

های پایانی آن سال، یعنی در اواخر صعودی تجارت خارجی ایران شیب کامالً مالیمی یافته تا اینکه در ماه

رت خارجی ایران شاهد بازگشت روند نزولی ، با شیوع بیماری کرونا، بازهم تجا991۹ اسفندماهبهمن و اوایل 

ت خارجی، یژه تجاروبهجانبه آمریکا بر روی اقتصاد ایران المللی و یکهای بینبنابراین اثرات تحریم؛ بوده است

 9911داد، در سال گیری کرونا رخ نمیاگر همه بساچهدر حال رخت بربستن بود.  9914در نیمه دوم دهه 

ین اساس بر همبودیم. دی میزان صادرات و واردات کاالها و خدمات در اقتصاد کشور میشاهد ادامه روند صعو

انتظار این است با فروکش کردن بیماری کرونا و اثرات آن بر اقتصاد، مجدداً روند صعودی حجم تجارت خارجی 

ه آنها تفصیل ببعد به هایهایی است که در بخشبه اقتصاد ایران بازگردد؛ که الزمه آن ایجاد شرایط و موقعیت

 پرداخته خواهد شد.

 مقایسه تطبیقی و بررسی تحوالت در سایر کشورها -9

با شیوع کرونا و آسیب آن به اقتصاد جهانی، با شیب تندی  زمانهم 2424تجارت جهانی در نیمه اول سال 

نخست  ماههسه(، تجارت کاالیی جهان در UNCTADآمارهای آنکتاد ) بر اساسطوری که یافت. به کاهش

 دهددرصدی نسبت به سه فصل قبل مواجه بوده و برآوردهای گزارش مذکور نشان می ۲، با کاهش 2424سال 

ی است. هرچند ارزیابی توجه قابلدرصد خواهد رسید که مقدار  2۱دوم سال، به  ماههسهکه این کاهش در 

 ینانی باالیینا اطمها و جهان با پیچیدگی ی در اقتصادطورکلبهگیری کرونا در تجارت جهانی و اثرات همه

-خروجی بر اساسهای اولیه، همراه است، اما در کارهای صورت گرفته در این زمینه تالش شده است تا ارزیابی

 از اثرات شیوع کرونا ارائه گردد. آمدهدستبههای 

ی نسبت به سال قبل، درصد 24تجارت کاالیی جهان با افت  2424بینی آنکتاد، در سال پیش بر اساس

را  2424بینی با برآوردهای سازمان تجارت جهانی که افت تجارت جهان در سال مواجه خواهد شد. این پیش

رده های خود برآورد کبینیکند، مطابقت دارد. کمیسیون اروپا نیز در پیشبینی میدرصد پیش 92تا  99بین 

درصد کاهش داشته باشد )اتاق بازرگانی،  90درصد تا  94بین  2424است که تجارت اتحادیه اروپا در سال 

با  2424(. این در حالی است که اتحادیه اروپا در ماه مارس سال 9911صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 

 درصدی در صادرات و واردات کاال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود مواجه شده است. 99کاهش 



 مرکز ژپوهش اهی توسعه و آینده نگری   
 

 
54 

 

حجم تجارت کاالیی جهان  (،WTOاز سوی سازمان تجارت جهانی ) شدهالماعآمارهای  بر اساسدر مقابل، 

 کاهش(، 2491آخر سال  ماهه)سهدرصد نسبت به فصل قبل  9در فصل نخست سال جاری میالدی، حدود 

درصدی در ادامه کاهش  ۲/9۹طوری که برآوردهای اولیه این سازمان خبر از کاهش حدود یافته است. به

در فصل دوم، ویروس کرونا سهم جمعیتی بیشتری از جهان  چراکهدهد. م سال جاری میمذکور در فصل دو

آمارهای  درواقعو چنین کاهش تاریخی را در حجم تجارت جهانی به ثبت رسانده است.  کرده خودرا درگیر 

ی ثنااستبه حال، ینا بادهد. تری از وضعیت تجارت جهان را نشان میبرخی از اقتصادهای بزرگ، تصویر تاریک

رسد اقتصاد چین این دوران را بهتر از سایر اقتصادها سپری کرده است )همان دو ماه نخست سال، به نظر می

 منبع(.

المللی، بر روی اقتصاد بیشترین تأثیر ویروس کرونا در بین نهادهای بین 2424در دو فصل نخست سال 

نسبت  2424نخست سال  ماههپنجطوری که حجم کل تجارت خارجی این نهاد، در اتحادیه اروپا بوده است. به

روند تجارت  92ی است. نمودار توجه قابلدرصد کمتر شده است که رقم  90به مدت مشابه سال قبل، تقریباً 

 دهد.ش میهای اخیر نمایخارجی اتحادیه اروپا را در سال
 

 
 )میلیارد دالر( 2440-2424های نخست سال ماههپنجروند تجارت خارجی اتحادیه اروپا در  :35 نمودار

 2424منبع: سازمان تجارت جهانی، 

مستقیم و غیرمستقیم با مشکالت اقتصادی و همچنین  صورتبهگیری کرونا، اتحادیه اروپا با شروع همه

مشکالت در حوزه سالمت مواجه شد. با توجه به وابستگی کشورهای اروپایی در حوزه صادرات و واردات به 

اقتصاد کشورهایی نظیر چین، هند و کره جنوبی و کشورهای شرق آسیا، با شیوع کرونا در کشور چین و 

ن کشور، عمالً صادرات کشورهای اروپایی به بازار بزرگ این کشور دچار وقفه و یج کشورهای همسایه ایتدربه
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محور، وابسته به تأمین و تنزل شد. با توجه به اینکه اقتصاد کشورهای اروپایی عموماً اقتصادهای صادرات

الص لید ناختدارک و تجارت جهانی هستند، عمالً با شیوع کرونا اقتصاد این کشورها دچار رکود، کاهش رشد تو

گذاری و کاهش حجم تجارت خارجی شده است )سازمان داخلی، افزایش میزان بیکاری، کاهش میزان سرمایه

 (.9911توسعه تجارت ایران، 

شود که کشورهای مذکور در با مروری بر عملکرد و اقدامات کشورهای مختلف اتحادیه اروپا، مشاهده می

یژه در حوزه اشتغال، مدیریت قدرت خرید مردم، سالمت، کاهش وبهمرحله اول در تالش برای ایجاد ثبات 

ی، های مالیاتهای حمایتی نظیر حمایتهای کوچک، متوسط و بزرگ از طریق اعطای بستهمیزان خسارت بنگاه

یژه در حوزه وبههای این کشورها، های بالعوض مدنظر قرار دادند. برخی از سیاستتسهیالت بانکی و کمک

 باهدفا و ی گرفته قراری بازنگر موردهای ایران، سوریه، روسیه و صربستان ؛ تحریمازجملهتحریم سایر کشورها 

کمک ابزارهایی نظیر اینستکس، تهاتر و یا غیره نسبت به تحریک عامل تقاضای بازار کسب بازارهای جدید به

های کشورهای اروپایی در همچنین وابستگی سیاستکه مستلزم حضور در بازارهای جدید است.  اقدام شد

 تواند به ایجادحوزه مواد اولیه و قطعات و لوازم تجهیزات محصوالت حوزه سالمت به کشورهایی نظیر چین می

 ایبنابراین تحوالت کشورهای مهم دیگری که نقش عمده؛ های همکاری جدید بدل گردد )همان منبع(بلوک

تواند بر وضعیت اتحادیه اروپا و فضای حاکم بر تجارت جهانی تأثیرگذار باشد. میدر تجارت جهانی دارند، 

کشور مهم در تجارت  0، مانند نمودار قبل که برای اتحادیه اروپا نشان داده شد، روند حجم تجارت 99نمودار 

 دهد.نمایش می 2424تا  2440های پنج ماه نخست سال بر اساسجهانی را 

 
 )میلیون دالر( 2440-2424های کشور مهم در تجارت خارجی در پنج ماهه نخست سال 0روند حجم تجارت  :33 نمودار
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 99روند فزاینده با شیب تند کشور چین در تجارت خارجی در مقایسه با پنج کشور دیگر که در نمودار 

شود که تجارت پنج مالحظه می 99است، کامالً محسوس و قابل تشخیص است. در نمودار  شده دادهنمایش 

یافته است. این کاهش برای کشور  کاهشبرای همه کشورها، نسبت به سال قبل  2424ماه نخست سال 

آمریکا و دو کشور اروپایی یعنی؛ انگلستان و آلمان شیب تندتری از کاهش کشورهای شرق آسیا یعنی؛ چین، 

نخست، مربوط به کشور چین بوده که  ژاپن و کره جنوبی دارد. کمترین کاهش تجارت خارجی در پنج ماه

 2424های نخست سال درصد کمتر شده که ناشی از قرنطینه کامل در ماه ۹نسبت به سال قبل، حدود 

درصد  91میالدی است. در مقابل، بیشترین کاهش حجم تجارت مربوط به کشور انگلستان است که به میزان 

ت سال قبل اتفاق افتاده است. همچنین بعد از انگلستان، در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به پنج ماه نخس

گیری کرونا نسبت به درصد کاهش به واسطه همه 9۲بیشترین کاهش مربوط به کشور آلمان بوده که حدود 

 سال قبل را تجارت خارجی تجربه کرده است.

 ا بر آن و چگونگیگیری بیماری کروندرباره اقتصاد کشور انگلستان، اثرات همه منتشرشدههای گزارش

 عملکرد این کشور، حاوی نکات زیر است؛

 قدرت اقتصادی انگلستان در سال جاری میالدی. درصد 9۲بینی سقوط پیش -

هزار شرکت اقتصادی برای دریافت کمک جهت پرداخت حقوق کارکنان، در سامانه دولت  904حداقل  -

 اند.کرده نامثبتساعت  ۹تنها در ظرف مدت 

 2۲/9کنند و اختصاص مبلغ فعالی که در حوزه نوآوری و تحقیق و توسعه فعالیت می حمایت از مشاغل -

های با رشد باال و متأثر از بحران، میلیون پوندی برای شرکت ۲44میلیارد پوندی )ایجاد یک صندوق 

 ینه تحقیق و توسعه(.زم درهای کوچک و متوسط میلیون پوند برای شرکت ۱۲4اعطای 

صندوق  ازجملههای با رشد باال و تی درازمدت جهت حمایت دولت از بنگاهاختصاص بسته حمای -

 244گذاری در علوم زیستی به میزان میلیارد پوند، سرمایه ۲/2گذاری بیماران انگلستان به مبلغ سرمایه

میلیون پوند که مربوط به فعالیت مالیاتی تحقیق و توسعه است. همچنین جهت باال بردن امکان رقابت 

 242۲میلیارد پوند تا سال  22های تحقیق و توسعه معمولی تا سقف المللی، کمک به افزایش هزینهبین

 گیرد.میالدی انجام می

 044شرکت ویرجین با ظرفیت بیش از  ازجملههای بزرگ انگلیس اعالم وضعیت هشدار در شرکت -

های م دریافت کمکشرکت در سراسر جهان مبنی بر احتمال ورشکستگی خطوط هوایی در صورت عد

 مالی.

خصوص با کشورهای شرق آسیا به هاآنیژه آلمان، به دلیل پیوستگی اقتصاد وبهیی اروپا گرید یکشورها در

 طوری که درتر از سایر نقاط جهان بوده است. بهاز ویروس کرونا شدیدتر و پررنگ هاآنچین، تأثیرپذیری 

گیری کرونا نشده بودند، اما اقتصاد کشورهای اروپایی هنوز درگیر همهینکه ا با، 2491های پایانی سال ماه
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گرای آلمان دچار بحران گردید و رشد اقتصادی آلمان در سه ماه پایانی سال یژه اقتصاد صادراتوبه هاآن

سعه وبه حد صفر درصد رسید. مواردی از اثرات این اتفاقات بر اقتصاد آلمان به شرح زیر است )سازمان ت 2491

 (:9911و تجارت ایران، 

ی از صادرات آلمان با کشورهای اروپایی را متوقف توجه قابلبسته شدن مرزهای زمینی عمالً بخش  -

گران اقتصادی حکایت از بروز رکود در تولید، مؤسسات مختلف و تحلیل طوری که ارزیابیکرد. به

 بیکاری، ورشکستگی و مشکالت بزرگ اقتصادی دارد.

یژه توسط چین به علت بروز و شیوع کرونا نسبت به دوره مشابه، وبهواردات خودرو در دنیا با کاهش  -

وِ خطوط تولید خود را به حالت تعلیق ام، دایملر کرایسلر و بیواگنفولکس ازجملهخودروسازان مهم 

دالیل  ازجمله ه؛ کدرصد تولید خود را کاهش دادند ۲تا  2آلمانی نیز  سازانقطعهآن،  تبعبهدرآورده و 

ین خریدار خودرو یعنی کشور چین، تربزرگتوان به مهار ویروس کرونا، کاهش میزان خرید آن می

 زمینی خودرو و ضعف در شبکه تأمین قطعات خودرو اشاره کرد. ونقلحملمشکالت 

 بینی وضع اقتصادی آلمان ناشی از کرونا:پیش -

داخلی  بینی رشد تولید ناخالصآلمان در تابستان، پیشسناریوی نخست: طبیعی شدن شرایط اقتصادی 

و کاهش  2429درصدی در سال  1/0درصد که راهبرد مدیریت آن، رشد اقتصادی  ۹/2به میزان منفی 

 شدت بخشی از رشد اقتصادی منفی.

ه ک سناریوی دوم: تداوم روند مشکالت و تعویق آن به بعد از تابستان یا آغاز فاز جدید بحران از پائیز

در سال بعد، رشد  طرحقابلرسد و راهبرد درصد می 0/۲یجه آن، رشد تولید ناخالص داخلی به درنت

 درصدی است. ۱/9اقتصادی 

که  2424ترین حالت و تداوم بحران تا پایان سال سناریوی سوم: تداوم و گسترش بحران در بدبینانه

بیکاری شدید و نهایتاً تداوم رشد اقتصادی منفی ها از پایان تابستان، یجه آن، شروع ورشکستگیدرنت

 افتد.درصد اتفاق می 9به میزان منفی  2429در سال 

مدت و بلندمدت کرونا بر تجارت خارجی و تحوالت ماندگار و بینی اثرات میانپیش -4

 الزامات تطبیق با شرایط جدید

بر یقت در حقگ تاریخی است که های اخیر شاهد آن هستیم، یک کاهش بزرافت تجارت جهانی که در ماه

ترین رکود جهانی را رقم خواهد زد. شیوع ویروس کرونا تأثیر ، عمیقنظرانصاحببینی بسیاری از پیش اساس

جای گذاشت و منجر به بروز اختالالتی در مسیر ادامه روند مبادالت  ی بر روی اقتصاد جهانی برتوجه قابل

در جهان  نفر 999۱20949عالوه بر مبتال کردن نزدیک به  91-دتجاری در جهان شده است. بیماری کووی

میر ناشی از آن و)تا زمان تهیه این گزارش( به تمهیدات خاص کشورها برای جلوگیری از گسترش مرگ
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 یرساو آمدهای اجتماعی و کنترل بیشتر مبادالت تجاری با  رفت درانجامید. اقداماتی مانند اعمال محدودیت 

 شان شد.و تجارت خارجی هاآنریک موجب اثرات منفی در عملکرد اقتصاد ؛ که هکشورها

ای هگیری کرونا بر اقتصاد و تجارت جهانی در سالاین بخش در مرحله اول، به بررسی و تحلیل اثرات همه

و روند  پردازد. سپس تأثیرات این بیماری بر تجارت خارجی ایران در سال جاریمیالدی می 2429و  2424

رگذاری های اثبینی و تحلیل خواهد شد. به تصویر کشیدن کانالبر تجارت خارجی در دوران پساکرونا پیشآن 

یرد. گتجارت خارجی، تحلیلی است که در مرحله سوم انجام می ازجملهکرونا بر عملکرد کالن اقتصاد کشور 

 کنند کهاقتصادی کشور ایجاد می تری را در ساختارها، تحوالت عمیقطوری که در برخی موارد این کانالبه

گیری کرونا، اثرات آن همچنان بر اقتصاد و تجارت کشور ها بعد از فروکش کردن همهممکن است تا برهه

وجود داشته باشد. به همین جهت، تحلیل چگونگی اثرگذاری کرونا بر عملکرد تجارت خارجی و تحوالت ناشی 

حت تمنفی فرایندهای عملکردی را  صورتبهعضاً مثبت و برخی نیز از آن و اینکه چگونه با این تحوالت که ب

 دهند باید مواجهه شد؛ کاری است که در مرحله پایانی این بخش به آن پرداخته خواهد شد.یر قرار میتأث

 

 

 ؛ گزارش سازمان تجارت جهانی2121انداز حجم تجارت جهان تا سال چشم -4-1

 2424نخست سال  ماههسهالمللی مرتبط با تجارت، در نهادهای بین از سوی شدهاعالمآمار و ارقام  بر اساس

دوم با شدت بیشتری ادامه یافت  ماههسهشد. این کاهش در  کوچکدرصد  9حجم تجارت جهان، نزدیک به 

یژه گزارش سازمان تجارت جهانی، بر این باور هستند که وبهها درصد رسید. البته اغلب گزارش 9۹و به حدود 

ها و حتی سال بعد، شرایط بدتری را رقم زند. گزارش سازمان تجارت جهانی تواند در ماهمذکور می وضعیت

ینانی در مورد شدت اطمنای از توجه قابلدرجه  بر اساسبینی ساالنه تجارت را ، پیش2424در آوریل 

نانه یبخوشگیری و اثرات اقتصادی آن؛ در دو مسیر )سناریوی( محتمل انجام داده است. سناریوی نسبتاً همه

درصد کمتر خواهد شد. این در حالی است  99، منفی 2424که در آن حجم تجارت کاالیی جهان در سال 

 درصد است. 92که در سناریوی بدبینانه، کاهش مذکور منفی 

 بر اساس دهد.نمایش می 2429ند تجارت جهانی را برای پایان سال جاری و سال بینی رویشپ 90نمودار 

بینی آوریل سازمان تجارت ، پیش2424های قبل و فصول اول و دوم سال آمار و اطالعات موجود برای سال

 دهد که فصل دوم سال جاری، وضعیت در بدترین شرایط خود برای تجارت جهانی قرار خواهدجهانی نشان می

های اقتصادی و سالمت، بیشتر از فصل قبل افزایش داشت. در سناریوی بدبینانه؛ که فرض شده است هزینه

اما از فصل ؛ با شیب تندتر دارد 2424کند، داللت بر کاهش حجم تجارت جهانی در دو فصل نخست سال پیدا 
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ادامه خواهد یافت.  2429سال  سوم، بازگشت رونق به تجارت خارجی با شیب مثبت اتفاق افتاده و تا پایان

ز تولید المللی اهای مختلف بینها با نگاه به تحوالت اقتصاد جهانی و برآوردهای نهادها و سازمانبینیاین پیش

داخلی جهان در فصول آینده؛ همچنین با نگاه به تحوالت فاکتورهای تأثیرگذار در حجم تجارت  ناخالص

، نتیجه عملکرد کانتینرها، تعداد سفارشات جدید خریداران از جهانی نظیر تعداد پروازهای تجاری

 .است شدهانجامدر فصول اخیر  شدهانتخابصادرکنندگان در سطح جهانی و فروش اتومبیل در اقتصادهای 

 

 
 (944=249۲)شاخص سال  0فصل  2429تا  9فصل  244۲حجم تجارت کاالیی جهان برای دوره  :34 نمودار

 2424منبع: سازمان تجارت جهانی، 

گیری ویروس کرونا برای اقتصاد جهانی در طول دو سال آینده، همچنان با سطح رسد شیوع همهبه نظر می

-ای از برآوردهای تولید ناخالص داخلی جهانی که توسط سازمانینانی باقی بماند. این مهم را دامنهاطمناباالی 

؛ OECDالمللی پول، سازمان یابد. بانک جهانی، صندوق بیناست، انعکاس می گرفتهانجامالمللی های بین

 خالص داخلی و تجارت جهانی نشاناند که کاهش چشمگیری در تولید ناهایی را منتشر کردهبینیهمگی پیش

ازمان توسط س شدهانجامبینی وسیعی، سازگار با پیش صورتبهها بینیطوری که همه این پیشدهند. بهمی

شود که مالحظه میدهد. های مذکور را نمایش میبینیپیش ۹تجارت جهانی درباره سال جاری است. جدول 

درصد کاهش  2/۲معادل منفی  2424ان ستانده جهانی در سال بینی بانک جهانی میزآخرین پیش بر اساس
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 احیای ضعیف رونق ینانهبخوشسناریوی  حجم تجارت کاالیی

 گیریادامه روند پیش از همه سناریوی بدبینانه
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ان ینانه و بدبینانه سازمبخوشهای حاصل از سناریوهای بینییابد که این میزان چیزی مابین دامنه پیشمی

 تجارت جهانی است.

نیز  2424المللی از تولید ناخالص داخلی برای سال های بینتوسط دیگر سازمان گرفته انجامهای بینیپیش

ای کند. حتی برآوردهاز سوی سازمان تجارت جهانی را تأیید می شدهارائهای منفی بوده و نتایج یندهفزا طوربه

راستا است. این برآوردها ، همWTOینانه بخوشاز تجارت جهان نیز نسبتاً با نتایج حاصل از سناریوی  هاآن

تر تجارت به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با آن چیزی العمل منفی اما ضعیفر عکسداللت ب

 مشاهده شده دارد. 244۹-41که در طول دوران بحران مالی 
 

 های اخیر درباره تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانیبینیای از پیشخالصه :0 جدول

 
 GDPتغییرات 

 واقعی )%(

تغییرات حجم 

 تجارت )%(

 3میزان کشش

 )نسبت(

 5858 5853 5858 5853 5858 5853 

       (2424)آوریل  WTOبینی تجارت پیش

 1/2 9/۲ 9/29 -1/92 0/۱ -۲/2 ینانهبخوشسناریوی 

 9/0 0/9 4/20 -1/99 1/۲ -۹/۹ سناریوی بدبینانه

 0/9 0/9 0/۹ -4/99 ۹/۲ -4/9 (2424)آوریل  IMFدورنمای اقتصاد جهانی 

 9/9 0/2 9/۲ -0/99 2/0 -2/۲ (2424انداز اقتصاد جهانی بانک جهانی )می چشم

       (2424)ژوئن  OECDدورنمای اقتصادی سازمان 

 9/9 0/9 4/0 -۲/1 2/۲ -4/0 سناریوی وجود تک شوک

 1/4 ۲/9 ۲/2 -0/99 ۹/2 -0/۱ سناریوی وجود دو شوک

       برداری خواننده(موارد یادداشتی )جهت بهره

 0/9 0/2 0/۹ -4/99 0/۲ -2/0 نرخ ارز بازار بر اساس IMFتولید ناخالص داخلی 

 برابری بر اساستولید ناخالص داخلی بانک جهانی 

 قدرت خرید
9/0- 9/0 0/99- 9/۲ 9/9 2/9 

 منبع: سازمان تجارت جهانی

کاالیی به رشد تولید یله نسبت رشد حجم تجارت وسبهتواند العمل تجارت به تغییرات درآمدی میعکس

گیری شود، اندازهکشش درآمدی تجارت نامیده می عنوانبهکه  ناخالص داخلی برحسب قیمت نرخ ارز بازار

ینانه سازمان تجارت جهانی برای سال بخوشبینی سناریوی پیش بر اساس، شدهگفتهشود. کشش درآمدی 

 وجود بابحران مالی مشاهده شد، مطابقت دارد. برآورد شده است و با مقداری که در طول  9/۲معادل  2424

 0/99درصد و تجارت جهانی نیز  2/۲برآورد بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی جهان منفی  بر اساسین، اگر ا

                                                 
   تجارت نامیده می شود. درآمدی کشش بازار، ارز نرخ قیمت برحسب داخلی ناخالص تولید رشد به کاالیی تجارت حجم رشد نسبت. 9
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درصد خواهد بود و داللت بر این دارد که اکنون با کاهش  0/2درصد کاهش یابد، کشش درآمدی تجارت تنها 

 ز سوی تجارت شاهد هستیم.درآمد، مقاومت بهتری ا

العمل کمتری در مقابل تغییرات تولید ناخالص داخلی اینکه چرا در بحران کرونا، تجارت ممکن است عکس

 های پولی و مالی دردر مقایسه با دوران بحران مالی داشته باشد، چندین دلیل وجود دارد. اول اینکه؛ سیاست

عمل کرده است. این  244۹-41ی در مقایسه با بحران مالی تربزرگتر و در مقیاس بحران کنونی بسیار سریع

ر نظر د منظوربهبینی سازمان تجارت جهانی، تالشی برای طراحی مدلی در حالی است که در سناریوهای پیش

شده  یمعرفها در زمان مناسب که این سیاستیحال درهای سیاستی صورت نگرفته است؛ العملگرفتن عکس

به  هاآنگیری در های حمایت درآمدی برای خانوارها و در جهت انتظاراتی که همهم اینکه؛ بستهبودند. دو

شویق ت انتظار ازسطح مصرفشان در سطوحی باالتر  داشتننگهکنندگان را به وجود آورده، ممکن است مصرف

 ر کاهش خدمات غیرقابلکرده باشد. درنهایت اینکه؛ بخش زیادی از کاهش در تولید ناخالص داخلی متمرکز ب

، ها در مقایسه با بخش تولیدیکه این بخشطوریتجارت نظیر، خدمات شخصی، تفریحی و گردشگری است. به

 محور هستند.کمتر واردات

 مدت و بلندمدت تجارت خارجی ایران با مالحظات شرایط کروناوضعیت میان -4-2

اول که شروع به گسترش  ماههپنجگیری کرونا در های قبل مالحظه شد که اثرات مستقیم همهدر بخش

ی توجهقابلکرد؛ چه در سطح جهانی و چه در تجارت خارجی کشور، موجب کاهش حجم تجارت به میزان 

دهند که انتظارات برای بازگشت رونق در سطح جهان نشان می 90برای اقتصاد ایران و  99 هاینمودار؛ شد

مثبت است. روند تجارت خارجی ایران  2429و همچنین در سال  2424به تجارت جهانی در نیمه دوم سال 

و حجم آن بیشتر  شدهمتوقفدهد که در ماه منتهی به تیرماه سال جاری، نزول میزان تجارت نیز نشان می

طور سال آینده در ینهمشده است. در این بخش، ابتدا وضعیت تجارت خارجی ایران را تا پایان سال جاری و 

دهیم. سپس با فرض اینکه سال آینده، پایان مبارزه جهان با کرونا روس کرونا مورد تحلیل قرار میسایه وی

رای ای بگیرد. با این بررسی مقدمهی قرار میبررس موردخواهد بود، وضعیت تجارت ایران در شرایط پساکرونا 

دهد؛ که در قرار می توجه موردتر تر که شرایط تجارت خارجی ایران را در شرایط بلندمدتایهای پایهتحلیل

 بخش بعدی گزارش به آن پرداخته خواهد شد.

 1411تجارت خارجی ایران در سال جاری و سال  -4-2-1

نخست شیوع کرونا  ماههپنجو  9911نخست سال  چهارماههمالحظات ما از حجم تجارت خارجی ایران در 

رها و جهان، با افت چشمگیری نسبت به نشان داد که تجارت ایران نیز همپای تجارت خارجی اغلب کشو

دهد. این تغییرات را برای تجارت خارجی ایران نشان می 94های مشابه سال قبل مواجه شده است. نمودار ماه

ینکه شیوع بیماری کرونا، میزان واردات و صادرات کل کشور را نسبت به مدت ا بادر این نمودار مالحظه شد، 
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نی قرار داده است، اما نتوانسته است تغییرات ماهانه آن را دچار تحول کند. مشابه سال قبل در سطح پائی

های قبل به مسیر خود ، حجم تجارت خارجی ایران در سال جدید، با همان تغییرات ماهانه مشابه سالدرواقع

ر است. این دهای گذشته به روند صعودی بازگشته ماه سال جاری نیز، بمانند سالینفروردادامه داده و بعد از 

گیری کرونا در ایران بوده های اوجزمانی، ماه ازنظرهای فروردین و اردیبهشت سال جاری، حالی است که ماه

 است.

های کشور به های آتی سال و حتی وارد شدن اغلب استانبنابراین انتظار این است که با ادامه کرونا در ماه

 هایهای تابستان باشد، روند مشابه ماهدوم در ماه شدیدتر از موجرسد مرحله موج سوم کرونا که به نظر می

تر ییناپتواند با سطحی های قبل، در سال جاری نیز ادامه داشته باشد. البته این روند میپائیز و زمستان سال

ن ایهای گذشته ادامه یابد. پس انتظار )به میزان آنچه در پنج ماه نخست سال مشاهده شد( نسبت به سال

ی برا شدهانجامهای بینیهای باقیمانده سال جاری، حجم تجارت خارجی ایران با توجه به پیشاست که در ماه

های نخستین سال با طور عملکرد تجارت ایران در ماهینهمالمللی و های بینتجارت جهان توسط سازمان

 کاهش همراه خواهد بود.

 یرانا یو عملکرد تجارت خارج 2424کرونا در سال  یوعش یجهم تجارت جهان درنتحج یکاهش اندازچشم به توجه با :3گزاره 

 محج نیز، جاری سال باقیمانده هایماه در که است این انتظار جاری، سال نخست مشابه هایاز عملکرد ماه تریینپا یدر سطح

 اما قبل هایمشابه سال یماهانه تجارت خارج ییراتتغ ی. به عبارتیابد کاهش قبل سال مشابه هایماه به نسبت ایران تجارت

 خواهد بود. تریینپا یدر سطح

های باقیمانده در ماه خارجی تجارت کلی روندو  تجارت حجم ماهانه تغییرات، خارجی تجارت حجم بین

 های مشابهتر از ماهیینپاکه گفته شد، سطح تجارت خارجی ایران  طورهمانسال، باید تفاوت قائل شویم. 

اما این کاهش سطح، به معنی برهم خوردن الگوی تغییرات ماهانه تجارت خارجی ؛ های گذشته خواهد بودسال

را در حجم تجارت ایران ایجاد  دارادامهایران نخواهد بود. به عبارتی بیماری کرونا نتوانسته است سقوط ممتد و 

 دماننها و مراسم ویژه در ایران ناسبتکند؛ بلکه بخش اعظمی از تغییرات ماهانه تجارت که بستگی به م

و غیره دارد،  اسفندماهماه، شروع مدارس در مهرماه، خریدهای شب عید در ینفروردتعطیالت نوروزی در 

 .پابرجاستهمچنان 

 دستخوش تحول نشده است، چنانآنیجه بیماری کرونا، درنتینکه الگوی تغییرات ماهانه تجارت خارجی ا با

تواند روند کلی تجارت ایران را در یک سال و یا حتی نیمسال ماهانه، چیزی است که می اما شدت تغییرات

های آتی سال جاری، صعودی، نزولی و یا ثابت خواهد بود، دچار تغییر کند. اینکه روند کلی تجارت در ماه

خواهد  9044طور سال ینهمهای باقیمانده سال و تغییرات ماهانه تجارت خارجی در ماه شدتبهبستگی 

ی در تغییر ماهانه حجم تجارت پنج ماه نخست شیوع کرونا نسبت به امالحظه قابل، شدت 94داشت. نمودار 

های قبل، نمودار اما برای بررسی جزئیات بیشتر و مقایسه با سال؛ دهدنشان نمی 991۹پنج ماه نخست سال 
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شود، الگوی تغییر میزان صادرات و واردات در چهار که مالحظه می گونههمانگذرانیم. می نظر ازرا مجدداً  99

اما مشاهده شدت تغییرات ماهانه برای ؛ بسیار مشابه یکدیگر هستند 9910-11ماه نخست برای چهار سال 

های مختلف برای چهار ماه نخست، متفاوت است. شدت دهد که این شدت در سالچهار سال نشان می

 است. 991۱بسیار شبیه به چهار ماه نخست سال تغییرات ماهانه در سال جاری 

بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. در  9910-1۹شود روند کلی تجارت در سه سال مالحظه می 9۲در نمودار 

نیز شاهد روندی نزولی  991۱یل افزایش روزافزون نرخ ارز(، در سال به دلروند صعودی )شاهد یک 9910سال 

روند باثبات را شاهد هستیم. نیز یک 991۹ماه( و در سال یبهشتاردرجام در )به دلیل خروج آمریکا از ب

سه سناریو برای تحلیل وضعیت تجارت خارجی ایران در سال  مثابهبه، سرگذشت سه سال گذشته، درواقع

است. با توجه به اینکه الگو و شدت تغییرات تجارت خارجی چهار ماه نخست سال جاری،  9044جاری و سال 

دارد و شرایط مهیای تکرار مجدد این سال در سال جاری است؛ بنابراین  991۱هت بیشتری به الگوی سال شبا

 گیریم.در نظر می 991۱ترین سناریو نیز است، سناریوی سال سناریوی نخست را که محتمل

 
 (میلیون دالر)9914 روند ماهانه صادرات و واردات در نیمه دوم دهه :32 نمودار

 9911جمهوری اسالمی ایران، منبع: بانک مرکزی 

سناریوی نخست؛ ادامه روند افزایش نرخ دالر در بازار و عدم بازگشت آمریکا به توافق برجام در  -

 (.991۱سال جاری و سال آینده؛ )روند مشابه سال 

سناریوی دوم؛ بازگشت آمریکا به توافق برجام و پایبندی طرفین به تعهدات آن و روند افزایش  -

 (.9910های آتی سال جاری و سال آینده؛ )روند مشابه سال ز در ماهمالیم نرخ ار

سناریوی سوم؛ بازگشت آمریکا به توافق برجام و پایبندی طرفین به تعهدات آن و روند باثبات نرخ  -

 (.991۹های آتی سال جاری و سال آینده؛ )روند مشابه سال ارز در ماه
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بستگی به سه عامل مهم و کلیدی؛ استمرار  9044اواخر سال مدت تجارت خارجی ایران یعنی تا آینده میان

گیر کرونا و شدت آن، تصمیم آمریکا برای بازگشت به توافق برجام و پایبندی کامل طرفین به بیماری همه

های آتی تجارت اثرگذار بوده این توافق و نیز ادامه روند افزایش نرخ ارز دارد. ویروس کرونا بر سطح روند ماه

توان ین اساس گزاره دوم این بخش را میبر همعامل دیگر، بر آهنگ روند مذکور مؤثر خواهد بود. و دو 

 زیر بیان کرد: صورتبه

 کاهشآن الجرم  یجهکرونا باشد که نت یروسو یرهمچنان درگ 9044و سال  یاست که کشور در سال جار ینا انتظار :5 گزاره

 یلآن و روند ک ییراتتغ یرس امانسبت به سه سال قبل است؛  تریینپا یطحکشور و قرار گرفتن در س یسطح تجارت خارج

 .دارد کشور اقتصاد در بازاری ارز نرخ نوساناتو  برجام توافق به بازگشت برای آمریکا تصمیمبه  یتجارت، بستگ

و  9914در دهه  واردشدههای عدم بازگشت آمریکا به توافق برجام، به معنی شوک جدید در ادامه شوک

ا هینانی در آینده اقتصاد ایران، تشدید تحریمنا اطمیژه در سه سال اخیر است. این نتیجه به معنی افزایش وبه

خواهد بود. سناریویی که بیشترین  9044و نهایتاً افزایش بیشتر نرخ ارز در سه ماه پایانی سال و همچنین سال 

در  991۱د و این به معنی ادامه روند نزولی تجارت خارجی سال دار شدهگفتهاحتمال را در بین سه مورد 

ها و فشارهایی که آمریکا علیه اقتصاد سال جاری خواهد بود. میزان افزایش نرخ ارز، شدت و نوع محدودیت

 اگراما ؛ کند، آهنگ و روند نزولی تجارت خارجی ایران را مشخص خواهد کردایران در سال آینده اعمال می

فروکش کرده و کنترل شود، موجب بهبود سطح حجم تجارت خارجی  9044ا حدود زیادی در سال کرونا ت

 رنگطوری که اگر در سال مذکور، اثرات اعمال فشارهای حداکثری بار دیگر در اقتصاد ایران کمخواهد شد. به

ی، قواحتمالبهکند و یعالوه بر بهبود سطح تجارت، شیب روند نزولی آن نیز بهبود پیدا م 9044شود، در سال 

 در تجارت خارجی ایران خواهیم بود. 9044روند باثبات در پایان سال شاهد یک

 وضعیت تجارت خارجی ایران در شرایط پساکرونا -4-2-2

ست گیری ویروس کرونا اهای آمریکا و شیوع همهاقتصاد ایران در شرایط کنونی درگیر دو مسئله اصلی تحریم

بر اقتصاد و تجارت خارجی ایران در  هاآنیر قرار دهد. شیوه اثرگذاری تحت تأثد را که توانسته عملکرد اقتصا

اما نتیجه اثرگذاری دو عامل مذکور بر تجارت خارجی ؛ گیردبخش بعد، با تفصیل بیشتری مورد تحلیل قرار می

ر جهان و ا دنتایج مباحث گذشته، با فروکش کردن کرون بر اساسهای قبلی به تفکیک بررسی شد. در بخش

های قبل از کرونا بازگردد. اطالعات اقتصاد ایران، انتظار این است که سطح تجارت خارجی به سطوح سال

هایی که کرونا در ایران شروع به های قبل، نشان داد که حجم تجارت خارجی ایران در ماهدر بخش 0جدول 

درصد کاهش یافته است. سرعت  2۹فی های مشابه سال قبل، حدود منگسترش یافته است، نسبت به ماه

نترل های کها، سیاستبازگشت تجارت خارجی به سطوح قبل از کرونا، بستگی به عواملی نظیر شدت تحریم

 نرخ ارز و چگونگی انطباق اقتصاد با تحوالت بعد از کرونا دارد.
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ل شرایطی مشابه دوران ( برای اقتصاد ایران شام91-دوران پساکرونا )بعد از فروکش کردن بیماری کووید

ا گیری کرونهای شدید آمریکا علیه اقتصاد ایران به همراه نوسانات ارزی، بدون فشارهای ناشی از همهتحریم

است. تفاوت دوران پساکرونا با پیش از کرونا، اثرات تحوالتی است که این بیماری در اقتصاد جهان و ایران از 

ن تحوالت ممکن است برای یک اقتصاد منفی بوده و برخی دیگر، خود برجای خواهد گذاشت؛ تعدادی از ای

توسعه نظیر ایران ممکن است زمان  حال درمحتمل است اینکه، کشورهای  آنچهاما ؛ یک فرصت تلقی شود

برای  ین،ابنابر؛ تری در مقایسه با کشورهای پیشرفته برای انطباق با این تحوالت الزم داشته باشندطوالنی

گذار جهت انطباق با تحوالت ناشی از کرونا و  حال درتحلیل شرایط بعد از کرونا در کشور باید بر دو دوره؛ 

 دوره تطبیق با شرایط جدید تقسیم کنیم.

 نزماهمی کرد؛ اثرات مستقیم که همانا گذارنامتوان به دو نوع اثر گیری کرونا را می، اثرگذاری همهدرواقع

ری، این اثرات را در پائین آمدن سطح تجارت خارجی مشاهده کردیم. دیگری اثرات غیرمستقیم با شیوع بیما

مستقیم در عملکرد اقتصاد و تجارت  طوربهرود در دوره گذار، شاهد این اثرات بلندمدت است که انتظار می

اهر یجادشده ظاحوالت خارجی نباشیم، بلکه در بلندمدت و بعد از تطبیق موفق اقتصاد و ساختارهای آن با ت

 شدهاعمالهای ساله باشد، تنها شرایط تحریم ۲تا  9ای تواند دورهبنابراین در دوره گذار که شاید می؛ شودمی

مشخصه اصلی اقتصاد  9919-1۹های های مربوط به نوسانات ارزی در بازار، بمانند سالعلیه اقتصاد و شوک

اهانه تجارت خارجی را به تفکیک صادرات و واردات به همراه جزئیات بار دیگر روند م 90ایران باشد. نمودار 

 دهد.نمایش می 9910-1۹های رخدادهای اتفاق افتاده در سال

، افزایش نرخ ارز دالر بعد از شوک 90نمودار  بر اساس 9910رخداد غالب روند تجارت خارجی ایران در سال 

های آن از بسیاری جهات اولیه دالر در نیمه نخست آبان ماه این سال است. جرقه این شوک که البته زمینه

یورماه همان سال و تصمیم دولت برای ادغام یا منحل کردن شهرآماده بود، سیاست کاهش نرخ سود بانکی در 

عالوه  9910های متوالی سال شود با افزایش روزافزون نرخ ارز در ماهد. مالحظه میمؤسسات مالی غیرمجاز بو

یافت با افزایش مواجه است. نتیجتاً حجم تجارت القاعده باید کاهش میبر صادرات، میزان واردات که علی

ی آتی هاای که در بخش قبل، برای ماهی صعودی داشت. برعکس گزارهروند 9910خارجی ایران در سال 

ارائه و گفته شد که سناریوی محتمل برای این دوره، سناریوی اول و روندی  9044ین سال همچنسال و 

تواند گزینه محتمل برای تجارت خارجی ایران است؛ اما برای دوران گذار، این سناریو نمی 991۱مشابه سال 

های آمریکا (، اثرات کاهنده تحریم9049-4۲دوره  مثالًتر )انتظار این است در دوره زمانی طوالنی چراکهباشد. 

از خروج آمریکا از برجام در  بعد، 991۹در سال  مثالعنوانبهرنگ شده و بر روی تجارت خارجی ایران کم

، شاهد توقف روند نزولی تجارت و بازگشت آن به حالت باثبات هستیم.991۱سال 
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 واردات

 
 صادرات

 
 ()میلیون دالر 9914رخدادها و اتفاقات در جریان روند ماهانه صادرات و واردات نیمه دوم دهه  :31 نمودار

 9911ایران، منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

ن
دی

ور
فر

ت
ش

به
دی

ار
اد

رد
خ یر
ت

اد
رد

م
ور

ری
شه هر

م
ان

آب ذر
آ

ی
د

ن
هم

ب
ند

سف
ا

ن
دی

ور
فر

ت
ش

به
دی

ار
اد

رد
خ یر
ت

اد
رد

م
ور

ری
شه هر

م
ان

آب ذر
آ

ی
د

ن
هم

ب
ند

سف
ا

ن
دی

ور
فر

ت
ش

به
دی

ار
اد

رد
خ یر
ت

داد
مر

ور
ری

شه هر
م

ان
آب ذر
آ

ی
د

ن
هم

ب
ند

سف
ا

ن
دی

ور
فر

ت
ش

به
دی

ار
اد

رد
خ یر
ت

1396سال 1397سال1398سال 1399سال 

؛ برگزاری  9910اردیبهشت 21

انتخابات ریاست جمهوری

نیمه اول آبان  

؛ آغاز وقوع  9910

شوک ارزی

؛ اعتراضات و 9910دی ماه

اغتشاشات در پی شوک ارزی
؛  991۱اردیبهشت 9۹

خروج آمریکا از برجام

؛  9910شهریور99

ت  عملیاتی شدن سیاس

و کاهش نرخ سود بانکی

منحل و یا ادغام  

بانکهای غیرمجاز

؛  991۹خرداد94

کردن پهباد ساقط

رانآمریکایی توسط ای

؛ اعالم قیمت 991۹آبان20

تومان بنزین9444

حاج  ؛ شهادت991۹دی9۹و 99

قاسم سلیمانی و حمله موشکی  

کاایران به پایگاه عین االسد آمری

؛ توقیف  991۹تیر 2۹

لیج  نفتکش انگلیسی در خ

فارس

؛ آغاز 991۹بهمن94

اپیدمی ویروس کرونا

؛  991۱فروردین24

ت  تصمیم سیاستی دول

0244برای ارز 
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؛  9910شهریور99

ت  عملیاتی شدن سیاس

و کاهش نرخ سود بانکی

منحل و یا ادغام  

بانکهای غیرمجاز

؛ برگزاری  9910اردیبهشت 21

انتخابات ریاست جمهوری

نیمه اول آبان  

؛ آغاز وقوع  9910

شوک ارزی

؛ اعتراضات و 9910دی ماه 

اغتشاشات در پی شوک ارزی

؛  991۱فروردین24

ت  تصمیم سیاستی دول

0244برای ارز 

؛  991۱اردیبهشت 9۹

خروج آمریکا از برجام

؛ ادامه شوک  991۱تابستان داغ 

و افزایش نرخ ارز دالرارزی

؛ 991۹فروردین دهه اول

بارانهای سیل آسا و  

خسارتهای آن

90-اردیبهشت9۹پنج گانه کاهش تعهدات برجامی؛ گامهای

991۹دی ماه 9۲-آبان90-شهریور99-تیر

؛  991۹خرداد 94

اد کردن پهبساقط

آمریکایی توسط

ایران

؛ توقیف991۹تیر 2۹

در  نفتکش انگلیسی

خلیج فارس

؛ ادامه شوک 991۱تابستان داغ 

 ارزی و افزایش نرخ ارز دالر

؛ بارانهای 991۹دهه اول فروردین 

 سیل آسا و خسارتهای آن

 90 -اردیبهشت 9۹پنج گانه کاهش تعهدات برجامی؛  گامهای

 991۹دی ماه  9۲ -آبان 90 -شهریور 99 -تیر

؛ 991۹آبان  20

 9444اعالم قیمت 

 تومان بنزین

؛ آغاز 991۹بهمن  94

 اپیدمی ویروس کرونا

دی  9۹و  99

؛ شهادت حاج 991۹

 قاسم سلیمانی و

حمله موشکی ایران 

به پایگاه عین االسد 

 آمریکا
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 یماریبدر این دوره،  چراکهتر است. برای دوران گذار محتمل 9910بنابراین سناریوی دوم، یعنی روند سال 

رنگ شده و کم دادهازدستاثرات خود را  991۹های آمریکا همانند سال فروکش کرده، تحریم 91-کووید

روی کار آمدن دولت جدید در این دوره گذار )که حال نوسانات نرخ ارز در این مدت، با توجه به ینا بااست. 

ی اتفاق آرامبهتواند ای از ثبات نسبی در بازار ارز همراه است(، میهای جدید با دورههمواره دوره اول دولت

( داشته 9049 -4۲هزار تومان را در عرض چهار سال ) 94تا  24ترین حالت، نوسانی بین افتد و در بدبینانه

 روند صعودی تجارت خارجی با شیب مالیم در این مدت کافی است.منتج شدن به یک باشد که برای

 علیه آمریکا هایتحریم ادامه و کرونا گیریهمه کردن فروکش آن، اصلی مشخصه کهگذار  دورهمحتمل در  اتفاق :3گزاره 

 ین. در ااست دوره طول در مالیم شیب با ایران خارجی تجارت صعودی روند و دالر ارز نرخ آرام نوسانات باشد،می ایران اقتصاد

 طیشده و شرا رنگکم نیز آمریکا هاییموجود ندارد و اثرات تحر یکرونا بر عملکرد اقتصاد و تجارت خارج یمدوره اثرات مستق

 .ودشمی آماده هایمتحر یهنفت و در سا یمنظور ادامه کار چرخه اقتصاد کشور بدون درآمدهابه یساختار اقتصاد ییراتتغ یبرا

ارجی ایران در دوران کرونا و شود، بررسی بازار تجارت خنکته آخری که در این بخش به آن پرداخته می

بخش اول این گزارش، به ترتیب شرکای عمده  ۲و  0بازار صادرات و واردات است. در جداول  نظر ازرونا پساک

 طوربهای که شان دادیم. از سوی دیگر، اقالم عمدهن 9914تجاری ایران در صادرات و واردات را برای دهه 

آمار  بر اساسدهد، تشکیل می 9914درصد صادرات ایران را در تجارت خارجی دهه  94تا  2۲متوسط بین 

از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران و سازمان توسعه تجارت عبارت از؛ میعانات گازی )حدوداً  منتشرشده

ها فرآوردههای سبک و درصد(، روغن 0شده )یعمادرصد(، پروپان  ۲شده )حدود یعمادرصد(، گاز طبیعی  94

 درصد( است. 9درصد( و متانول ) ۲/9بنزین ) جزبه

درصد واردات ایران را در تجارت خارجی دهه  24تا  9۲متوسط بین  طوربهای که همچنین اقالم عمده

درصد(، قطعات منفصله جهت تولید  0درصد(، برنج ) ۲تشکیل داده است عبارت از؛ ذرت دامی )حدوداً  9914

 1( است. جدول درصد ۹/2سویا ) گنجالهدرصد( و  9دانه ) جزبهدرصد(، لوبیای سویا  ۲/9خودروی سواری )

شود دهد. مالحظه مینشان می 9914این اقالم عمده تجارت و کشورهای مهم طرف تجاری ایران را در دهه 

ین بازارهای صادراتی ایران در دهه جاری، کشورهای چین، عراق و امارات هستند ترمهمکه در حوزه صادرات، 

است. نرخ  شده انجامدرصد کل صادرات کاالیی ایران به این کشورها  ۲۱، حدود 991۹که برای مثال در سال 

طرف تقاضا  ازلحاظدهد که بازار صادرات ایران، نشان می 1جدول  بر اساسرشد اقتصادی سه کشور مذکور 

ی نیست که ما در اگونهبه هاآننرخ رشد  2424در سال  هرچندوضعیت بهتری خواهد داشت.  2429از سال 

 سال جاری بتوانیم انتظار بهتری برای عملکرد تجارت خارجی ایران داشته باشیم.

 ۱/0ترتیب منفی  به هاآنکشورهای عراق و امارات در سال جاری عملکرد بسیار بدی دارند و رشد اقتصادی 

المللی پول از رشد اقتصادی این دو کشور امیدوارانه بینی صندوق بیناما پیش؛ درصد خواهد بود ۲/9و منفی 

های سخت اقتصادی ایران، بعد از و بخصوص در این سال 9914یژه کشور عراق که همواره در دهه وبهاست، 



 توسعه و آینده نگری مرکز ژپوهش اهی   

 

 
30 

 

 شود نرخ رشد اقتصادی آنبینی میطرح است و پیشدومین شریک بزرگ تجاری ایران م عنوانبهکشور چین 

رود نرخ رشد درصد افزایش یابد. در کنار آن، کشور چین نیز انتظار می 2/۱ توجهقابلبه رقم  2429در سال 

ای از تقاضای بنابراین بخش عمده؛ درصد افزایش دهد 2/1درصد در سال جاری به  2/9اقتصادی خود را از 

در دوران پس از کرونا نسبت به موقعیت جاری تقویت خواهد شد و انتظار این است که بازار صادرات ایران 

 ( ادامه داشته باشد.9049- 4۲روند بهبود حداقل تا دوره گذار )

 )درصد( 2424-29های شرکا در سال شدهینیبشیپاقالم عمده و شرکای عمده تجارت ایران، نرخ رشد  :9 جدول

ها از )سهم آن یعمده واردات کاالهای

 واردات کل(

 کشورهای

 عمده مبدأ

 سال رشد نرخ

 2429 و 2424

ها از )سهم آن یعمده صادرات کاالهای

 صادرات کل(

 کشورهای

 مقصد عمده

 سال رشد نرخ

 2429 و 2424

 0درصد(، برنج ) ۲)حدوداً  یدام ذرت

 یددرصد(، قطعات منفصله جهت تول

 ایسو یایدرصد(، لوب ۲/9) یسوار یخودرو

 ۹/2) یادرصد( و گنجاله سو 9جز دانه )به

 درصد(

 2/1 2/9 چین
 یعیدرصد(، گاز طب 94)حدوداً  یگاز یعانتم

 شدهیعدرصد(، پروپان ما ۲)حدود  شدهیعما

 هافرآورده و سبک هایدرصد(، روغن 0)

 درصد( 9درصد( و متانول ) ۲/9) ینجز بنزبه

 2/1 2/9 چین

 2/۱ -۱/0 عراق 9/9 -۲/9 امارات

 9/9 -۲/9 امارات 4/۲ -4/۲ ترکیه

 2424 پول المللیبین صندوق ایران، تجارت توسعه سازمان: منبع

عمده اقالم صادراتی ایران، کاالهای  1جدول  بر اساساما در طرف عرضه بازار صادراتی کشور، با توجه به اینکه 

انداز اقتصادی جهان تجارت جهانی درباره چشمهای بانک جهانی و سازمان یه است و مطابق با گزارشنفت پا

بنابراین ؛ انتظار کاهش محسوس میزان تجارت این اقالم در سطح جهان وجود ندارد، 2429و  2424در سال 

ی نداشته امالحظه قابلحجمی کاهش  ازنظرهای آتی صادرات این اقالم رسد در سال جاری و سالبه نظر می

ه در چند ماه گذشته، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش شدید داشته است، انتظار اما با توجه به اینک؛ باشد

قیمت جهانی انرژی،  9۱ی داشته باشد. نمودار توجهقابلارزشی کاهش  ازلحاظرود صادرات این اقالم نیز می

 دهد.نشان می 2424فلزات و مواد غذایی را به تفکیک تا سال 

 
 

 روندهای اخیر قیمت انرژی، مواد غذایی و فلزات در سطح جهان :31 نمودار
 2424: سازمان تجارت جهانی، منبع

9۲4 

944 

2۲4 

244 

9۲4 

944 

۲4 

 (2490=944شاخص قیمت کاالیی )
 همه کاالها

 غذاییمواد 

 انرژی

 فلزات
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میانگین  طوربه 2424رود قیمت هر بشکه نفت خام در سال المللی انتظار میبینی نهادهای بینمطابق با پیش

ی نیز کاهش خواهد یافت انرژیرغدالر شود. همچنین قیمت کاالهای  02برابر  2429دالر و در سال  9۲برابر 

شود قیمت فلزات بینی میاست. پیش مالحظه قابلگزارش سازمان تجارت جهانی  بر اساس 9۱که در نمودار 

که قیمت مواد غذایی تقریباً پایدار خواهد ماند و انتظار یحال دردرصد کاهش یابد،  99بیش از  2424در سال 

ر ایجاد کمبود مواد غذایی د احتمالبهبنابراین با توجه ؛ رود نوسانات قیمتی آن کمتر از سایر کاالها باشدمی

های مناسب وجود مزیت نسبی ایران در این بازار، شناسایی فرصت و 91-بازارهای جهانی در پی بیماری کووید

اند توتولیدات داخلی مازاد بر میزان تقاضا باشد، می آنکهر بجهت صادرات اقالم کشاورزی و غذایی، مشروط 

 رو مفید باشد. های پیشدر تقویت تجارت خارجی ایران در سال

ای از آن شامل مشاهده شد، بخش عمده 1که در جدول  طورهمانطرف واردات تجارت خارجی ایران نیز 

ین ترمهمای برای تولید محصوالت دیگر است. کشورهای چین، امارات و ترکیه مواد اولیه و واسطه

و  2424کنندگان اقالم مورد تقاضای بازار داخلی هستند. نرخ رشد اقتصادی این سه کشور در سال عرضه

شاهد  هاآندرصدی )چین( را برای  2/1درصد )امارات( تا  9/9شد و از رشد دچار تغییر زیادی خواهد  2429

ابراین بن؛ یژه کشور چین در سال آتی داردوبهخواهیم بود که نشان از بازگشت مجدد این کشورها به دوره رونق 

و شاهد  یجه شیوع کرونا را جبران کردهدرنتهای آتی کاهش خود رود در سالواردات ایران نیز انتظار می

 خواهیم بود. 9049-4۲افزایش سطح تجارت خارجی در دوره گذار 

 کانال اثرگذاری کرونا بر اقتصاد و تجارت خارجی و تحوالت ناشی از آن؛ الگوی اثرگذاری -4-9

اثرات متفاوتی  هاآنهای گوناگون از زمان شیوع کرونا و گسترش آن در جهان، کشورهای مختلف و بخش

 یممتصهای مختلفی نیز در قبال این پدیده از سوی طوری که سیاستاند. بهجربه کردهگیری ترا از این همه

آید؛ زمانی که گونه برمیگیر اینهای همهاست. از تجارب مشابه درباره چنین بیماری اتخاذشدهیران گ

رفتارهای  یجهدرنتهای اقتصادی بسیار زیادی است، هزینه توجهقابلهای انسانی ناشی از بیماری هزینه

آید. شرایط حاصل از ویروس کرونا می به وجودهای دولت در جهت کنترل انتقال آن محدودکننده و سیاست

 هاآننیز وضعیت مشابهی با این موقعیت دارد. زمانی که ویروس در بین همه کشورها منتشر شد، اغلب 

گذاری اجتماعی، قداماتی نظیر فاصلهدهند. ااقداماتی در جهت کنترل شیوع و انتشار آن انجام داده و می

این اقدامات است.  ازجملهتعطیلی نهادهای آموزشی، محدود کردن میزان کار و تحرک افراد در سطح جامعه 

های اقتصادی نظیر تولید، اشتغال، تجارت بر همه فعالیت توجهقابلکه اقدامات مذکور اثرات فوری و  طوریهب

 دی شرکای تجاری داشته است.خارجی، گردشگری و وضعیت اقتصا

های و سیاست گرفتهانجامهای اثرگذاری اقدامات شود تا بتواند کانالدر این بخش مدلی طراحی می

طوری در جهت کنترل کرونا در سطح جامعه بر عملکرد اقتصاد و تجارت خارجی را نشان دهد. به اتخاذشده

ناشی از بیماری کرونا بر درون اقتصاد و متأثر ساختن های ها نحوه اثرگذاری و انتقال شوککه این کانال
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 هایشود. برخی از این اثرات ممکن است عملکرد مؤلفههای آن نظیر تجارت خارجی را شامل میکارکرد مؤلفه

مدت و یا با گذر زمان، یر قرار دهد و برخی دیگر ممکن است در کوتاهتحت تأثمنفی  صورتبهاقتصاد را 

در کارکرد عناصر اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد کند. البته ماحصل چنین تحوالتی،  تحوالت مثبتی را

زمانی مفید خواهد بود که بستر و ساختارهای اقتصادی یک جامعه بتواند خود را با این تحوالت منطبق سازد 

 گذاری مطلوب است.بر و نیازمند سیاستکه فرایندی زمان

عاتی شده توسط گروه مطالیطراحاقتصاد و تجارت در اینجا برگرفته از الگوی مدل اثرگذاری بیماری کرونا بر 

شده است. همه یم تقسهای ناشی از کرونا بر چهار دسته که در آن، شوک 9( است2424بانک جهانی )آوریل 

 درواقعدهند. یر قرار میتحت تأثاتفاق افتاده و عملکرد اقتصاد و اجزای آن را  زمانهم طوربهها این شوک

هم و از نواحی مختلف، عوامل اقتصادی را متأثر یروها خواهد بود که بر شوک نهایی شامل اثرات همه شوک

از  تواندهای قبلی نظیر ابوال، میتجارب بیماری بر اساسها نامشخص است، اما این شوک زمانمدتسازند. می

 افتد.اتفاق نمی زمانهم طوربهر بین کشورها ها دانجامد و اینکه این شوک به طولهفته  92تا  ۹

، کاهش اشتغال و ایجاد اختالل در بازار کار است. با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط، هاشوک از نخست دسته

کاهش قابلیت دسترسی نیروی کار در بازار، ما باید انتظار افزایش میزان دستمزد در بازار نیروی کار  به دنبال

ییر بازدهی سرمایه در بازار سرمایه را داشته باشیم. وجود نیروی کار به تغعدمدر مرحله اول، طور ینهمو 

زیرا بنگاه تولیدی برای تولید کاالها و خدمات ؛ میزان کم در بازار، به معنی کاهش تقاضا برای سرمایه است

گیری کرونا و پیامدهای سریع همه های باالیرود وجود نرخخود، نیازمند ترکیب کار و سرمایه است. انتظار می

و شوک منفی تقاضا، منجر به کاهش استفاده از نیروی کار و  وکارهاکسبیجه تعطیلی درنتبیکاری آن 

برداری ناقص از این بازار شود. همچنین، شدت اثر بیکاری کرونا در کشور، بستگی به طول دوره، شدت بهره

آن در جهت کنترل بیماری، ترکیب بخشی اشتغال در اقتصاد و  ها و اقدامات بازدارندهگیری، سیاستهمه

 پذیری بازار نیروی کار در کشور دارد.انعطاف

 حاظل از هاآنهای فعالیتی مختلف بسته به اینکه نیروی کار ها در بخش، اثرپذیری مشاغل و حرفهدرواقع

ییرات پذیر است و اینکه تغکار امکان فیزیکی چقدر نزدیک به یکدیگر هستند، به چه میزان دورکاری نیروهای

تر شدن و فروکش کردن بحران چقدر است، تعیین خواهد شد. ها با عمیقبالقوه تقاضای محصوالت این بخش

شود که طی آن، ها میها در بین فعالیتها موجبِ تحرک مشاغل و حرفههای متفاوتِ بخشاین ویژگی

ناشی از کرونا تطابق بیشتر یابند، مشاغل بیشتری را جذب خواهند کرد. اند با تحوالت هایی که توانستهفعالیت

های مختلف خواهیم بود که موجب بهبودی ، در دوران پساکرونا ما شاهد بازتوزیع اشتغال در بین فعالیتدرواقع

                                                 
 جهانی:. گزارش گروه بانک 9
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ثرات ا ینکه اکنون شاهدا بابنابراین ؛ کارکرد فرایندهای جدیدی خواهد بود که در اقتصاد شکل خواهند گرفت

ین های کارکردی در بمنفی کرونا در اقتصاد و بازار کار هستیم؛ اما سیر تکاملی این اثرات و تغییر مناسبت

و با بهبود عملکرد کل اقتصاد،  کارشدههای تولیدی و خدماتی، موجب تحرکات بعدی مشاغل در بازار فعالیت

 دهد.یر قرار میتحت تأثاین بازار را 

گیری کرونا و آمده توسط همههای پیشفرماها در واکنش به مشکالت و چالشها و کاربرخی شرکت

 های دیگر با تقاضای باالتر کرده و بههای ناشی از آن، اقدام به انتقال نیروهای بیکار خود به فعالیتمحدودیت

راد یری سریع افکارگبهفرایندهای خود را برای  هاآناند. از سوی دیگر، یف وظایف و خط تولید پرداختهبازتعر

اما در آینده انتظار این است ؛ کنندها و صنایع مهم منطبق کرده و یادگیری از راه دور را تقویت میدر حرفه

های مشابه ها انطباقخودکار، باعث شود که این شرکت صورتبههای ماشینی و انجام امور که تکنولوژی

ها، ارتباط بین تولید محصوالت و بازار کار را در دوران ت و انطباقبیشتری از خود به نمایش بگذارند. این تحوال

های حاصل از کرونا و تحوالت آن نحوه اثرگذاری و انتقال شوک 9پساکرونا دچار دگرگونی خواهد کرد. شکل 

 دهد.نمایش می شدهاشارهرا در چهار دسته 
 

 
 های انتقال آن در زمان بیماری و دوره گذارکانالگیری ویروس کرونا بر اقتصاد و اثرات همه :3 شکل

 2424برداشت از مدل گروه بانک جهانی، آوریل  منبع:

شود تا و حضور فیزیکی در محل کار به دنبال شیوع کرونا، موجب می وآمدرفتهای ایجاد محدودیت

نیروی کار در بازار عوامل، ین کاهش عرضه ؛ بنابرابرداری کننداز نیروی کار موجود کمتر بهره وکارهاکسب
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شود. این اتفاق از عامل کار و سرمایه می هاآنو الجرم کاهش تقاضای  وکارهاکسبهای منجر به افزایش هزینه

شود هم میزان تولید محصوالت کمتر شده و هم هزینه آن افزایش یابد که نتیجه آن کاهش تقاضای باعث می

مدت و با شیوع و گسترش کرونا در یک اقتصاد تفاقی است که در کوتاهخانوارها از محصوالت خواهد شد. این ا

رود که بعد از رخ اما در دوران گذار، انتظار می؛ است شده دادهاثرات مذکور نشان  9دهد و در شکل رخ می

یافتن جایگزینی برای حضور فیزیکی  به دنبال وکارهاکسبدادن شوک و سپری شدن موج سهمگین آن، 

 خود و استفاده کارا از گزینه دورکاری باشند. کارکنان

ی های دورکاردر کاهش هزینه وکارهاکسبتواند به کمک ای است که میپدیده فناوریتکنولوژی و تحوالت 

 صورتهبو ماندن در خانه، مبدل شود. البته این کمک بسته به فعالیت تولیدی، مشاغل آن و سطح تکنولوژی 

 مروربه هاوکارکسبها و واضح است، اینکه بنگاه آنچهاما ؛ گیردقرار می مورداستفادهلف متفاوت و با کارایی مخت

و با ورود به دوران پساکرونا، انطباق بیشتری را با سطوح مختلف تکنولوژی ایجاد کرده و شاهد بهبود  زمان

های کارکردی روابط و مناسبت 2کارایی در این مسیر در حوزه تولید کاالها و خدمات خواهیم بود. شکل 

 وکارهاکسبنوین در  هاییرفناودهد. استفاده از اجزای مختلف اقتصاد را در دوران پساکرونا نمایش می

و بهبود کیفیت محصوالتشان خواهد شد. این امر عالوه بر تعدیل قیمت  هاآنهای تولید موجب کاهش هزینه

محصوالت نهایی در بازارها، عرضه محصوالت را نیز بعد از کاهش در دوران کرونا و گذار، جبران خواهد کرد. 

ابد و یاستفاده از تکنولوژی کاهش می واسطهبهدگان نیروی کار نیز کننعالوه بر این، هزینه کار برای عرضه

شود که منافع اجتماعی آن موجب باال رفتن سطح رفاه نیروی کار در جامعه می هاآناین با افزایش درآمد 

 جنبه دیگر این تحوالت خواهد بود.

 واسطهبهاردات است. این شوک های تجارت خارجی، یعنی صادرات و و؛ افزایش هزینههاشوک از دوم دسته

طور ویژگی که ساختار اقتصادی کشور در طول زمان به خود گرفته است، دارای اثراتی ینهمویژگی که دارد؛ 

های تجارت خارجی کند. افزایش هزینههای درون اقتصاد رسوخ میها و فعالیتاست که در عملکرد همه بخش

بازرسی و معاینات بیشتر یجۀ درنتهای مبادله است؛ و هزینه ونقلحملهای که به معنی افزایش هزینه

های مواصالتی، بسته شدن مرزها و افزایش ها، کاهش ساعات عملیاتی گمرکات، بسته شدن جادهمحموله

یر قرار تحت تأثجای گزارش آمده است، گویای تا بدین آنچهافتد. ها و غیره اتفاق میکرایه حمل محموله

های ناشی از آن است. مالحظه شد که حجم گیری کرونا و هزینهخارجی جهان بر اثر همه گرفتن حجم تجارت

ها حاکی از آن است بینیتر شده و پیشدرصد کوچک 9۹، حدود 2424تجارت جهان در شش ماه نخست 

 باشد. درصد نیز ممکن است ادامه داشته 92که در شرایط بدبینانه، این کاهش تا پایان سال جاری میالدی تا 

ی بین کشورهای چین و آمریکا قبل از شیوع کرونا و اثرات آن بر تجارت جهانی که تجار یهاتنش به توجه با

گیری مذکور همراه شد، عالوه بر تجارت خارجی بلکه کل زنجیره عرضه در در مرحله بعد با بیماری همه

ها در عرصه ها و بنگاهموجب شد تا دولتها و تحوالت اقتصاد جهانی دچار تحوالت زیادی شده است. این تنش
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بازارهای جهانی، در واکنش به این تحوالت بر تقویت زنجیره عرضه با قابلیت اطمینان باالتر متمرکز شوند. 

گیری کرونا بر این تقویت سرعت بخشید. در حقیقت، تحوالت تجارت خارجی در همچنین رخداد پدیده همه

خواهد آورد که یک بازمهندسی از زنجیره عرضه در سطح جهانی  به وجودام را کرونا، این الزدوران گذار پسا

 های تولیدی صورت بگیرد.ها و بنگاهتوسط دولت

هدف مدیریت زنجیره مدنظر  عنوانبهها را تقویت قابلیت اطمینان در زنجیره عرضه، مؤلفه کاهش هزینه

ای را پیش روی خود قرار خواهند داد. اقدامات پیچیدههای تولیدی در جهت این هدف، قرار خواهد داد. بنگاه

ط با تر کردن روابمنابع و تجهیزات( و قوی کنندگان یزتجهکنندگان )شناسایی کامل عرضهاقداماتی نظیر؛ 

کنندگان )برای مثال از طریق دنبال کردن روندهای جدیدی ، درک عمیق از رفتارها و عادات مصرفهاآن

بخشی به استفاده از های اضافه صرف شده در منزل( و شتابینده خریدهای برخط و ساعتفزامانند افزایش 

ابزارهای تحول دیجیتال برای بهبود فرایندها و کاهش ریسک، نمونه برخی از این اقدامات هستند. عالوه بر 

نندگان که مصرفبخشی باطمینان منظوربهکنندگان در قبال عرضه ها نیازمند افزایش شفافیتاین، بنگاه

 آن بتوانند از واسطهبهگذاران کنندگان، از این نظر که سیاستخواهند بود. اطالعات بیشتر در مورد عرضه

ها برای تطبیق قوانین جدید ی زنجیره عرضه حمایت کنند، مهم و حیاتی خواهد بود؛ و اینکه دولتسازتنوع

 اطالعات نیاز خواهند داشت. داده و شفافیت بیشتر به اینبا شرایط و تحوالت رخ

گیری کرونا بر بخش خارجی اقتصاد را در قالب عملکرد صادرات و واردات نشان اثرات مستقیم همه 9شکل 

جارت گیری بر تکشد. اثرگذاری بیماری همهداده و کانال اثرگذاری آن بر کارکرد اقتصاد ایران را به تصویر می

گیرد. این اثرات هایی که ذکر شد، انجام میارت و ایجاد محدودیتهای تجافزایش هزینه واسطهبهخارجی 

های گذشته نشان داده شد، منجر به کاهش حجم تجارت خارجی ایران در چهار ماه که در بخش طورهمان

های اخیر در مقایسه با روند ماهانه سه سال گذشته در سطح شده و میزان تجارت در ماهی جارنخست سال 

 دهواردشای های تجارت منجر به افزایش هزینه مواد اولیه و واسطهاست. افزایش هزینه رارگرفتهق ترییینپا

طور نرخ تورم را ینهماز خارج برای تولید کاالها و خدمات شده و این عملکرد تولید ناخالص داخلی ایران و 

یه نفت و غیرنفتی نیز موجب پابر کاالهای  ازجملهقرار داده است. از طرف دیگر، کاهش صادرات  حمله مورد

 دارد. به دنبالکاهش ذخایر ارزی کشور شده و این نوسانات نرخ ارز را 

ا علیه های آمریکینکه ویروس کرونا این اثرات منفی را در اقتصاد ایران تحمیل و فشارهای ناشی از تحریما با

دهنده تحوالت در دوران گذار شتاب وانعنبهاین اقتصاد را تقویت کرده است، اما پتانسیل این را دارد که 

این  هرچندی دوره پساکرونا، شرایطی را فراهم آورد که بتواند تجارت خارجی را دچار دگرگونی کند. سوبه

ی درستبه، این الزامات اگر درواقعطلبد. های جدی مواجه شده و الزامات زیادی را مینوع اثرگذاری با چالش

ه ی رقم خواهد زد که در بخش بعد بخوببهایند انطباق اقتصاد با تحوالت نوین را تبیین و عملیاتی شوند، فر

ا هکه گفته شد، تحوالت ناشی از کرونا در تجارت، اقداماتی را توسط بنگاه طورهمانشود. می اشارهاین موضوع 
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 ارت دیجیتالین آن، حرکت به سمت تجترمهمو تولیدکنندگان در عرصه تجارت به دنبال خواهد داشت که 

گیر کرونا این واقعیت را نشان داد که تجارت خارجی شامل یک سیستم با یا الکترونیک است. بیماری همه

 بوده که متکی بر مستندسازی فیزیکی حجیمی است. ناکارآمدفرایند کاغذی سنگین و 

ا، کاهش ساعات هگفته شد )بازرسی و معاینات بیشتر محموله آنچههای ناشی از کرونا نظیر محدودیت

ها و مرزها(، تحول به سمت تجارت دیجیتال و اندیشیدن در جهت عملیاتی گمرکات، مسدود شدن جاده

-های حاصل از آن را تسریع خواهد کرد. دیجیتالی شدن فرایندهای مبادالت تجاری، موجب انعطافنوآوری

های یژه برای شرکتوبهارهای جهانی ها و کاهش موانع ورود به بازپذیرتر شدن تجارت خارجی، کاهش هزینه

(. عالوه بر این، ساماندهی فرایندهای 2424شود )مجمع جهانی اقتصاد، ( میSMEsکوچک و متوسط مقیاس )

 حملقابلها، تسهیل در اعطای مجوز امضاهای الکترونیکی، سیستم اسناد و ابزار صدور و ورود محموله

هایی و نوآوری هایآورفنی از دیگر صنعت ینبخصوصی و  -الی عمومیدیجیت پلتفرمیری کارگبهالکترونیکی و 

 تواند در پی تحوالت تجاری ناشی از کرونا ایجاد شود.است که می

واند تچنین تحوالتی در دوران پساکرونا، اثرات مثبت عمیقی بر تجارت خارجی کشورها می نشستن ثمر به

ا تدر اقتصاد  هاآنرا در صورت تداوم بلندمدت  تواند اثرات تحریمداشته باشد. درباره ایران این تحوالت می

بسیار زیادی تعدیل کند. تحوالت دیجیتالی در تجارت و انطباق قوانین و قواعد تجاری با آن موجب  حدود

یرد، ی انجام گدرستبهها گذاریها و سیاستبازگشت مسیر اقتصاد به سمت رونق خواهد شد و اگر این انطباق

های کوچک و انداز بهتری برای آینده اقتصاد داشت. حجم تجارت با ورود مستقیم بنگاهاید انتظار چشمب

های تولیدی و خدماتی به صحنه تجارت خارجی، افزایش های متنوعی از فعالیتمتوسط مقیاس در بخش

شور شده و کاهش ذخایر باعث بهبود تراز تجاری ک 2شکل  بر اساسیابد. این تغییرات در ساختار تجارت، می

کند. عالوه بر این، گسترش تجارت الکترونیک و به ارزی را نیز با احتمال زیاد تعدیل کرده و یا متوقف می

های هزینه مبادله و هزینه ازجملههای تجاری دنبال آن، تسهیل فرایندهای معامالتی موجب کاهش هزینه

 رت خارجی خواهد داشت.ی بر حجم تجاتوجهقابلشود که اثر می ونقلحمل

 ایسابقهگیری کرونا اثرات بی؛ کاهش چشمگیر میزان گردشگران خارجی است. همههاشوک از سوم دسته

دهد که این اثر کاهشی به میزان در اقتصاد گردشگری در سطح جهان ایجاد کرده است و برآوردها نشان می

هایی که در حوزه و بنگاه وکارهاکسبایجاد کرده است. اغلب  2424المللی سال درصد در گردشگری بین 04

های اساسی با دوره ( بوده و در مقابل شوکSMEsیاس )مقکوچکهای کنند، بنگاهگردشگری فعالیت می

 دبه دلیل داشتن منابع محدو وکارهاکسبگونه یناخورند. زمانی طوالنی، توان مقاومت نداشته و شکست می

بتواند در مقابل  SMEی که یک زمانمدتشود تا به سرمایه موجب می هاآنو وجود موانع برای دسترسی 

ای همقیاس باشد. به همین دلیل در بین بخشهای بزرگتر از بنگاهآوری داشته باشد کوتاهشوک وارده، تاب

ین اساس، هم برری کرونا دیده است. گیترین آسیب را از همهسابقهمختلف فعالیتی، گردشگری بیشترین و بی
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های انطباق با ابزارهای دیجیتالی و های مرتبط با مداخله و ایجاد تغییرات در فرایند کاری نظیر؛ هزینههزینه

 مقیاس حوزه گردشگری نسبتاً باالتر خواهد بود.های کوچکهای عملیاتی جدید برای بنگاهاجرای پروتکل

ی خرد و کوچک که وکارهاکسبای از های گستردهبه دلیل داشتن گروهعالوه بر این، بخش گردشگری 

درگیر این بخش هستند، شامل دامنه وسیعی از صنایع متنوع و جدا از هم است. این بخش به دلیل چنین 

شود. خدمات مربوط به بخش های خاصی مواجه میهای مختلف، با چالشویژگی در هنگام وارد شدن شوک

د اثرات توانمانند صنعت هوایی، می بخش یرزگردشگری، اغلب وابسته به یکدیگر بوده و یک بحران در یک 

ین چالشی که بخش گردشگری در زمان بازگشت ترمهمبنابراین ؛ مهلکی بر زنجیره ارزش گردشگری وارد سازد

اجزای متصل به یکدیگر در زنجیره گردشگری مجدداً هماهنگ با آن مواجه خواهد بود، این است که چگونه این 

کانال گردشگری  واسطهبهگیری کرونا چگونگی اثرگذاری شوک ناشی از همه 2با یکدیگر باید کار کنند. شکل 

 دهد.بر عملکرد اقتصاد را نشان می

 

 
 دوره انطباق های انتقال آن درگیری ویروس کرونا بر اقتصاد و کانالاثرات همه :5 شکل

 2424منبع: برداشت از مدل گروه بانک جهانی، آوریل 

گیری کرونا بر بخش گردشگری، کاهش ورود گردشگران خارجی به کشور به در مرحله اول، اثر مستقیم همه

و تعطیلی مرزها است. این اثر موجب کاهش ورود ارز حاصل از  وآمدرفتهای کرونایی در دلیل محدودیت

یر تحت تأثشود. در کنار این اثر، تعداد گردشگران داخلی نیز صادرات خدمات گردشگری به داخل کشور می

ود دستی، حدیعصنااز سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و  شدهاعالمآمار  بر اساسبیماری کرونا بوده و 
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هزار شغل که  ۹4یافته و تقریباً  کاهشفرهای درون کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته درصد س ۲0

 ریزی از بینیت و برنامهحماعدم در صورتکنند، مستقیم در حوزه صنعت گردشگری فعالیت می صورتبه

 (.9911خواهد رفت )اتاق بازرگانی صنایع ایران و فرانسه، 

ورود گردشگران خارجی؛ موجب کمتر شدن تقاضا برای بسیاری از  کاهش سفرهای داخلی در کنار کاهش

ی اهوایی، ریلی، جاده ونقلحملهایی مانند خدمات های خدماتی مرتبط با این بخش شده است. فعالیتفعالیت

های خدماتی بخش عنوانبههای تفریحی و گردشگری ها، مکانها، رستورانو آبی، تورهای گردشگری، هتل

، ین اساس با انتشار این ویروسبر هماند. با شیوع ویروس کرونا، با کاهش تقاضا در بازار مواجه شده هستند که

، عملکرد هاآنیژه صادرات خدمات با مشکل مواجه شده و کاهش تقاضا در وبهجنبه خدماتی تجارت خارجی، 

دهد که یر قرار میتحت تأثا را اقتصاد داخل از ناحیه کاهش تقاضای کل و کمتر شدن درآمد افراد و خانواره

 طور حجم اقتصاد کشور خواهد بود.ینهمشدن حجم تجارت خارجی و  ترکوچکنتیجه آن 

در دوران گذار(، تمرکز بر حمایت از کارکنان  احتماالًگیری کرونا )و که در اغلب کشورها، دوران همهیحال در

 اما در دوران پساکرونا که؛ کار این بخش شوندو فعالین بخش گردشگری است که مانع بیکار شدن نیروی 

اتی های تولیدی و خدمویژگی گسترده بودن فعالیت واسطهبهگیری در صنعت گردشگری جهان تحوالت چشم

ندیشه گذاران و اتر سیاستزیاد در این صنعت، رخ خواهد داد؛ بنابراین بخش گردشگری نیازمند نگاه بلندمدت

دهی مناسب آن در آینده خواهد بود. همچنین تحوالت ساختاری در بخش و شکل درباره چگونگی احیای این

ر، تهای بلندمدت و هدفمند بتواند یک اقتصاد گردشگری قویکند که برنامهاین بخش، این نیاز را ایجاد می

زه در حو گذاری، تحول دیجیتالیین پیامدهای چنین سیاستترمهمآورد.  به وجودپذیر را پایدارتر و انعطاف

دهی بخش گذار در این مسیر، نقش مهمی را در شکلسازی و سیاستگردشگری است و چگونگی تصمیم

 کرونا ایفا خواهد کرد.گردشگری در فضای دوران پسا

 منظورهبگذار برای بازاندیشی درباره سیستم گردشگری یاستسبحران کرونا، این فرصت را در اختیار  درواقع

گذار از این حوزه، برای پذیر و پایدار برای این سیستم قرار داده است. حمایت سیاستنعطافای اایجاد آینده

های ساختاری گردشگری و اجتناب از برگشت به موضوعات مربوط به مدیریت گردشگر )نظیر کاهش چالش

 ه سمتجدید، حرکت ب وکارکسبهای های کلیدی این بخش مانند مدلهجوم گردشگران( و تعیین اولویت

بنابراین در دوران پساکرونا، ؛ دیجیتالی شدن و تقویت اتصال اجزای زنجیره گردشگری ضروری است

احیای بخش گردشگری، تحوالت این بخش با  منظوربهها به سمتی خواهد بود که گذاریگیری سیاستجهت

ایجاد و توسعه  واسطههبهای دیجیتال دنبال خواهد شد و این اقداماتی نظیر تقویت نوآوری و تکنولوژی

گیرد. برای این منظور انتظار این است که از ابزار محصوالت و خدمات جدید مرتبط با گردشگری انجام می

ی جدید و آموزش مجدد نیروی کار در این حوزه و وکارهاکسبتجارت الکترونیک در جهت تأمین مالی 
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اسی، فیلمبرداری، طراحی و ارتباطات استفاده شود. طور تأمین مالی نوآوری در ارائه خدمات ترجمه، عکینهم

 بدین طریق بخش گردشگری خواهد توانست با تحوالت دوران پساکرونا منطبق شود.

خرید کمتر کاال و خدماتی است که نیازمند ارتباط  واسطهبه؛ تغییر تقاضای خانوارها هاشوک از چهارم دسته

ها ، گردشگری داخلی و رستورانونقلحملمتقابل افراد از نزدیک با یکدیگر است. برخی از این خدمات عالوه بر 

یرضروری و غیراساسی از برخی غها، خرید کاالهای که در بخش قبل اشاره شد، شامل خدماتی مانند آرایشگاه

که در بخش مربوط به شوک تجارت  طورهمانخدمات فنی مانند تعمیر لوازم خانه و غیره است.  ها وفروشگاه

خارجی کرونا مالحظه شد، بخشی از کاهش تقاضای کل کاالها و خدمات اقتصاد ایران، ناشی از کاهش تقاضای 

ی نیز تقاضای کل، اما در بخش داخل؛ شود، تقاضای خارجی را شامل میدرواقعخارجی برای صادرات بود که 

کمتر  واسطهبههای کرونایی برای نیروی کار و هم یتمحدودکاهش درآمدهای افراد ناشی از  واسطهبههم 

، ونقلحملها و مراکز خدماتی برای دریافت کاالها و خدمات )مانند پوشاک، شدن مراجعه افراد به فروشگاه

 شود.تقاضای داخل را شامل می درواقعیافته است که  کاهشیره(، و غها ها و رستورانهتل

است، با  شده دادهنشان  9کاهش تقاضای داخلی و خارجی محصوالت در بازار کاالها و خدمات که در شکل 

ی های کرونایی، با نیرومحدودیت به خاطرها که اکنون کم شدن تولید بنگاه واسطهبهکاهش عرضه محصوالت 

بر پیکره بازار  شده وارداجهند، همراه شده است. این حجم از ضربات کار کمتر و تقاضای کمتر محصوالت مو

شدن  ترکوچکخوشی نداشته است، باعث  روز و حالگیری کرونا نیز چندان که قبل از همه کاالها و خدمات

، 9914تر کرده است. بحران اقتصادی دهه ازپیش شده و بحران اقتصادی را عمیقیشبحجم اقتصاد ایران 

یافته و از سوی دیگر، به دنبال افزایش شدید و  کاهشهای اخیر باعث شده تا درآمد خانوار خصوص سالبه

انداز مردم کمتر شود. این اتفاق در کنار بحران نظام بانکی کشور ها در بازار کاالها و خدمات، پسمداوم قیمت

ازحد برای اعطای تسهیالت، موجب یشبهای یگیرها و سختداری بانکها، بنگاهاضافه برداشت واسطهبهکه 

ها کاهش یابد و این اتفاقات، خود را در بازار سرمایه و کاهش شده تا تقاضای اعتبارات بانکی از سوی بنگاه

 دهد.های مختلف تولیدی نشان میتشکیل سرمایه توسط بخش

های اقتصادی، کرونا و تحریم گیریهای اقتصادی در شرایط بحران همهگذاری توسط بنگاهکاهش سرمایه

است.  9044های آتی، حداقل در دوران گذار یعنی تا اواسط دهه رکود و بحران در سال تداومبه معنی هشدار 

ها با کاهش شدید درآمدهای این شرایط موجب خواهد شد تا درآمدهای مالیاتی دولت نیز که در این سال

های آینده و که به معنی ادامه کسری بودجه دولت در سال حاصل از صادرات نفت مواجه است، تشدید شود

که  هاآنیل کاهش درآمدهای به دلهای معیشتی دولت به خانوارها ها و بستهتعمیق آن است. پرداخت کمک

تواند اثرات تورمی به بازار کاالها و خدمات پدید ناپذیر است میگیری کرونا اجتناببه واسطه اثر مستقیم همه

 تواند با اثرات اقتصادی نامطلوب همراه شود.که در صورت کاهش تقاضای کل در این بازار، میآورده 
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گیری ویروس کرونا در اجزای اقتصاد ایران و )های( ناشی از همهآنچه گفته شد، نحوه اثرگذاری شوک

دهد که قرار می توجه موردها و بازارهای مختلف اقتصاد را های انتقال این اثرگذاری بر عملکرد بخشکانال

های انتقال اثرات در قالب چهار دسته شوک حاصل از ای از نحوه اثرگذاری و کانال( خالصه2( و )9اشکال )

اثر تحوالت ناشی از بحران کرونا، چگونگی انتقال  2دهد. شکل بیماری را در دوران گذار و انطباق نمایش می

ود. شکرونا نمایش داده میاخل و تجارت خارجی دوران انطباق پسااین تحوالت و نتایج آن در عملکرد اقتصاد د

 چین، بیانگر اثراتیخطوط قرمز خط درواقعگیری کرونا بر اجزای بازار وجود ندارد و اکنون اثرات مستقیم همه

ها زارگیری اتفاق افتاده و تحوالت حاصل از آن، در دوره پساکرونا ساختار و نحوه کارکرد بااست که دوره همه

ها نیز گفته شد، که در تحلیل شوک طورهمانین مشخصه این دوره، ترمهمیر قرار داده است. تحت تأثرا 

ف ، رفتار بازار مصروکارهاکسبتواند منجر به تحول در فضای آوری و دیجیتالی شدن است که میتحوالت فن

فضایی، فرایندهای کارکردی بخش تجارت های تجارت، تولید و غیره شود. در چنین و قوانین موجود در حوزه

، هاخارجی در انطباق با شرایط جدید حاکم بر اجزای مختلف اقتصاد، دچار تحول شده و در کنار سایر بخش

طور دوران ینهمرود در مقایسه با شرایط قبل از کرونا و روندهای جدیدی را رقم خواهد زد که انتظار می

 تری داشته باشد.ح باالتر و هم آهنگ رو به باالی سریعگذار، هم دارای حجم تجارت در سط

هایی که برای تحقق آن الزم است و در بخش بعد به شرطحصول چنین شرایطی عالوه بر الزامات و پیش

های بحث آن پرداخته خواهد شد، مستلزم این است که در کنار بخش تجارت خارجی، تحوالت همه بخش

 هانآرود اقتصاد جهان با روندهایی باشد که انتظار میجهت با تحوالت و کالنماقتصاد متناسب با یکدیگر و ه

کرونا، اقتصاد جهان را شکل شود در دوران رونق پسابینی میروندها که پیشین کالنترمهممواجه خواهد شد. 

و  9پذیر و مقاوم بودنانعطاف 2،رسیدن به شرایط پایدار و باثبات 9،دهند، به ترتیب عبارت از؛ دیجیتالی شدن

موضوع  09روند و  90روند مذکور شامل؛ چهار کالن 9هستند. در ادامه، شکل  0وکارکسبهای نوین استراتژی

روندهای کلیدی که رونق اقتصادی دوران پساکرونا را در سطح جهان  عنوانبهدهد که مرتبط را نمایش می

روند بازارها در دوره »گزارش  بر اساسروندها ن روندها و کالناند. ایشدهیی شناسادهند، یر قرار میتحت تأث

 های موجوداز؛ الف( استراتژی اندعبارتو بر پایه سه نوع منبع مهم تبیین شده است. این منابع  ۲«پساکرونا

شده هیتههای رونق و احیای اقتصادی که در سطوح ملی در اتحادیه اروپا، برنامه رونق کمیسیون اروپا و گزارش

 موردهای بازار تکنولوژی و نوآوری که اثرات بحران ویروس کرونا را الملل ب( گزارشهای بینتوسط سازمان

                                                 
1. Digitalisation 
2. Sustainability 
3. Resilience 

4. New Business Strategies 
 ؛«روند بازارها در دوره پساکرونا». گزارش ۲

Bouchon, S., & Toumi, M. (2020). Post Covid-19 Market Trends; Market Analysis. Luxinnovation Organisation 

For Market Analysis, July 2020, luxinnovation.lu 
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ها متفاوتی درباره روند بازار نقطه نظراتاند و ج( انتشارات کارشناسی شده و نظرات نخبگان که قرار داده توجه

 اند.در دوره پساکرونا ارائه داده
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 2424، جوالی Luxinnovationمنبع: گزارش مؤسسه مطالعاتی 
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الی روندها )نظیر دیجیتدهنده برخی از این کالنشتاب عنوانبهگیری کرونا، مسلم است اینکه بحران همه آنچه

اند یجاد شدهایجه این بحران، اساساً درنتشدن( عمل کرده است. این در حالی است که بعضی روندهای جدید 

این روندها شکل  واسطهبهشت رونق، های دوران بازگ)برای مثال، استراتژی دورکاری(. در حقیقت استراتژی

رخی ب درواقعداشته باشند.  هاآنتوانند اثر قوی بر تسهیل رخداد ها میخواهد گرفت و در مقابل، این استراتژی

یجه فشارهای ناشی از بحران کرونا، دستخوش تحول شده درنتروندهای مذکور، فرایندهایی هستند که از کالن

ییرات این فرایندها را موجب خواهد تغگیرند و یا اینکه فشارهای فوق، تسریع در یو مسیر جدیدی را به خود م

ین روندهای عمده آینده هستند که ترمهم وکارکسبهای نوین شد. تحوالت دیجیتالی شدن و استراتژی

دوران  یر قرار خواهند داد. عملکرد تجارت خارجی ایران درتحت تأثهای اقتصادی را عملکرد بسیاری از بخش

کرونا و نحوه عملیاتی شدن فرایندهای صادرات و واردات این بخش، بستگی به این خواهد داشت که اقتصاد پسا

های روندها در سالهای مختلف در کنار بخش خارجی، چگونه و با چه سرعتی به این تحوالت و کالنبخش

 دوران گذار و پساکرونا واکنش نشان خواهند داد.

یش روی پگیری کرونا، چالش عمده های اقتصادی با تحوالت آینده ناشی از همهبخشچگونگی انطباق 

، آغاز فرایند تحوالت در وکارهاکسبگذاران و رهبران های آتی خواهد بود. اگر سیاستگذار در سالسیاست

توانست های مختلف که در حال رخ دادن است را درک کنند، اقتصاد ایران و تجارت خارجی آن خواهد بخش

 ی آینده حرکت کند.سوبهو با آمادگی بهتر  شده خارجگیری کرونا از بحران همه قدرت با

 الزامات تطبیق با تحوالت ناشی از کرونا -4-4

ا، هکند و تجارت خارجی آن نیز در کنار سایر بخشها وضعیت خوبی را سپری نمیاقتصاد ایران در این سال

که در  طورهمانقتصاد، دچار رکود و کاهش حجم تجارت شده است. ترین اجزای ایکی از اصلی عنوانبه

گیری کرونا دو علت اصلی چنین وضعیت ها و بحران همههای ابتدایی گزارش مالحظه شد، تحریمبخش

در اقتصاد جهان، تحوالت  زمانهمنامناسب اقتصاد ایران در دهه جاری بوده است. این در حالی است که 

شگرفی در حال رخ دادن است. اقتصادهای نوظهوری مانند چین، هندوستان و تعدادی از کشورهای اروپایی 

ند. یافته هست توسعه، گوی سبقت در میدان رقابت اقتصاد جهانی را در حال ربودن از اقتصادهای توسعهدرحال

با حجم بسیار باال نیستند، اما همگی همانند کشور ایران درگیر المللی های بیناین کشورها مواجه با تحریم

یر قرار تحت تأثمنفی  طوربهدر سال جاری میالدی را  هاآناند و این ویروس عملکرد گیری کرونا بودههمه

 داده است.

وم ان فصل دهای اخیر؛ یعنی از پاییژه چین توانست این بیماری را کنترل کرده و از ماهوبهاما این کشورها 

. اثرات ناشی از کرونا در بازگرددسال جاری، به دوره رونق اقتصادی خود و افزایش حجم تجارت خارجی 

تغییرات و  ؟نیز وجود داشت، اما این بازگشت چگونه حاصل شد هاآنکاهش حجم اقتصاد و تجارت خارجی 
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قوی در اصالح ساختارها و  دهندهشتابتحوالت ناشی از ویروس کرونا در این کشورها، اکنون به نقطه قوت و 

ه تنها کشوری ک عنوانبهشده است. این واقعیت وجود دارد که کشور چین یل تبد هاآنعملکردهای فرایندی 

ه گیری، قرنطینهای اول همههای ساختار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که دارد، در ماهتوانست به دلیل ویژگی

 شده کنترلاین بیماری در کشور فوق  کهاکنوناما ؛ رجمعیت خود اجرا کندکامل را در برخی از شهرهای پ

هایی است که در کشورهای یآورفنیری کارگبهاست، توانایی حفظ و استمرار این کنترل در چین، مرهون 

 گیرد.قرار نمی توجه مورد چنانآندیگر، 

ار زیاد مرتبط با بیماری توسط مردم در این ها و اطالعات بسیای و تولید دادههای شبکهطراحی اپلیکیشن

تمر مس طوربهاقداماتی است که در چین  ازجملهگذاری این اطالعات حجیم با مردم ها و به اشتراکاپلیکیشن

(. این اقدامات نمونه بارز انطباق ساختارهای عملکردی یک 2424سازی است )ناهاراند و فرهان، پیاده در حال

ق ین عاملی بود که توانست انطباترمهمگیری کرونا در یک کشور است. نوآوری ناشی از همهاقتصاد با تحوالت 

در کشور چین توانستند  وکارکسبدو نوع سازمان و  درواقعی چین را با شرایط جدید هموار سازد. وکارهاکسب

خته و مقاومت آن را باال پذیر ساخود را در مقابل بحران کرونا و تحوالت ناشی از آن، انعطاف وکارکسبمدل 

موفق اهرم کرده و به کار  طوربههای خود های دیجیتالی را در برنامهیی که مزیتوکارهاکسبببرند؛ اول، 

های ماشینی کردن فرایندهای خود را داشته و توانستند از آن بهره یی که بنیانوکارهاکسبگرفتند. دوم، 

گیری مانند ویروس سارس مواجه بوده است و در های همها بحرانهای گذشته نیز بببرند. کشور چین در دهه

گیری کرونا، از تجربیات ها یاد گرفته و در مورد ویروس همههای مهمی را از این بحرانگذر زمان، درس

ما همچنان صحبت درباره آن را رؤیا  آنچه ازطوری که توانسته است بخش زیادی اندوخته خود بهره برد. به

 بر تکنولوژی ویهتکریم، در واقعیت و در جامعه خود پیاده سازد و آن حرکت به سمت انقالب چهارم و پندامی

 ها است.نوآوری در بطن فرایندهای عملیاتی و مدیریتی فعالیت

 ی،دماتو خ یدیتول یوکارهادر کسب یننو هایفناوریو  یتکنولوژ بر یهتک فرایندها،کردن  یجیتالیبه سمت د حرکت :0 گزاره

 اب مواجهه در چین نظیر نوظهور کشورهای استراتژی اساسی رکن سه هایتدر انجام فعال یتخالق یجادو ا یارج نهادن بر نوآور

 ،وکارهاافراد، کسب ینروابط ب یگذار در فضا در حال تحوالت از گذارسیاستکرونا است. درک  گیریهمه بحران از ناشی تحوالت

 .است کرونا گیریهمهاز  یتحوالت ناش با فرایندهاالزام از الزامات انطباق  یناول و جوامع هاسازمان

گذار تغییر فضاهای حاکم بر روابط و کارکردها را مشاهده کند و به سطحی از درک الزام زمانی که سیاست

آید، آنگاه برای ایجاد تحرک در سازوکارهای مربوط به نهادها،  نائلرخداد  در حالبه انطباق با تحوالت 

های متحول شده تالش خواهد کرد. در چنین فضایی، ارکان اساسی استراتژی وکارهاکسبها و سازمان

 گذار در چهیاستساما ؛ و اداره کشور، کارکرد خود را یافته و به سمت تکامل پیش خواهند رفت وکارهاکسب

ای که در آن شفافیت، جامعه ؟رسداز جامعه و حکمرانی، به چنین سطحی از درک و التزام می ایزمینهپس

پذیری، کارآمدی و اثربخشی از ها، پاسخگویی، مسئولیتافراد به اطالعات و داده موقعبهدسترسی آسان و 
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ن ام به انطباق با آپذیری و قابلیت دسترسی چنین درکی از تحوالت و الزهای اصلی آن است، امکانمشخصه

ازی سها و شفافنیز بیشتر خواهد بود. چنین فضایی از حکمرانی، به بهبود جریان اطالعات درون و بین دولت

تصمیمات و فرایندهای دولتی کمک کرده و شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت خوب را ترویج داده و به مبارزه 

های سیاستی مبتنی حلبرای نوآوری، خالقیت و ارائه راهها را کند. این نوع حکومت، فرصتبا فساد کمک می

کند سازد و از منافع اقتصادی و توسعه اجتماعی برای تمامی اعضای جامعه حمایت میبر شواهد مهیا می

 (.9020های حکمرانی در افق یشرو؛ چالشپ)آینده 

د تا توسعه مطلوب با شوکند موجب میزیرساختی که چنین فضایی از حکمرانی در جامعه ایجاد می

و  اهآنو شهروندان با مشارکت  وکارهاکسبها برای رفع نیاز ها و سیاستسازی و ارزیابی بهتر برنامهپیاده

سازی حکمرانی با یقت پیادهدر حقتعامل آگاهانه و مؤثر بین دولت و افراد جامعه فراهم آید )همان منبع(. 

 هایایجاد زمینه دسترسی آزاد و متقارن به اطالعات بین گروه طهواسبهفضای باز در جامعه خواهد توانست 

ها با یکدیگر و با دولت مهیا مختلف با منافع متفاوت در جامعه، فضا را برای مشارکت و تعامل همه این گروه

کند. برآیند چنین فضایی، دنبال کردن منافع اجتماعی و مدنی در جامعه و بین افراد، تحریک خالقیت و رشد 

بنابراین سه رکن اساسی دیجیتالی شدن فرایندها، توسعه تکنولوژی و ؛ است وکارهاکسبنوآوری در بین 

مستلزم استقرار  وکارهاکسبگذاری و های سیاستت استراتژیهای نوین و تحریک نوآوری در تحوالآوریفن

حکومت »ها در جامعه بوده که به آن نظام یه دسترسی آزاد افراد به اطالعات و دادهبر پانظامی از حکمرانی 

 شود.اطالق می« باز

ا کرون گیریهمه از ناشی حوالتت با جامعه اقتصادی و اجتماعی سیاسی، سازوکارهای انطباق برای گذارسیاست درک :۲گزاره 

 نوآوری رشد و خالقیت تحریک و نوین هایآوریو فن یتکنولوژ بریهشدن، تک یجیتالیحرکت به سمت د در یلمنظور تسهبه

 .است جامعه حکمرانی در باز حکومت الگوی استقرار مستلزم ،وکارهاکسب هایاستراتژی و هاسازیتصمیم در

های وریآتوان تغییر سبک زندگی را از یک دنیای سنتی به سبک مبتنی بر فنمی وضوحبهدر عصر حاضر 

مالحظه شد که دیجیتالی  9(. در شکل 2424نوین و دیجیتالی شدن مشاهده کرد )سانتوس و همکاران، 

 آفرینی غالب را خواهدروندهایی است که در آینده بازارها و در دوران پساکرونا نقششدن یکی از عمده کالن

ین مؤلفه حکمرانی از نوع حکومت باز است. حکمرانی که در آن کشورها ترمهم عنوانبهداشت. روندی که 

های ناشی از استعدادهای یری مزیتکارگبهداده، اطالعات و اقتصاد دیجیتال به دنبال جذب و  واسطهبه

ور به را مجب وکارهاکسبسازی، لهای تولید و عرضه محصوالت در بازارها هستند. دیجیتادیجیتالی در فعالیت

آوری، پردازش، انتشار و انتقال حجم عظیمی از اطالعات بر بستر اینترنت یه جمعبر پاایجاد تغییراتی بنیادین 

ن باعث ی نویوکارهاکسبهای جدید و قابلیت دسترسی به بازارها و کند. در اقتصاد دیجیتالی، وجود فرصتمی

 های نوین،آوریها با توان دسترسی به فنهای اقتصادی مختلف شده و سازمانایجاد مزیت رقابتی در بخش

 اند.آورده به دستهای مختلف مانند زمان و نیروی انسانی را های خود در بخشتوانایی کاهش هزینه
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 شدهفعالها و هم نیروهای کار هایی هم برای سازمانباعث ایجاد چالش وکارهاکسبدیجیتالی شدن فضای 

ها با کمبود نیروی کار متخصص مواجه ی که با پیدایش مشاغل جدید در عصر دیجیتال، سازمانبه صورتست. ا

(. از طرف 2424اند )اسمیت و همکاران، پائین نیز با کاهش امنیت شغلی روبرو شده بامهارتو نیروهای کار 

های یکی از دغدغه هاآن، حفاظت از دیجیتال وکارکسبها و اطالعات در فضای دیگر، با توجه به اهمیت داده

ستند، رو ههای اقتصاد دیجیتال که کشورها با آن روبهشود. یکی دیگر از چالشمحسوب می وکارهاکسباصلی 

 است. هاآنبا توجه به پیچیدگی زنجیره تأمین محصوالت  وکارهاکسبتدوین قوانین مالیاتی برای 

ی نهادها و ایجاد چارچوب قانونی شفاف، سازکارآمدتال، یکی از الزامات دستیابی به اقتصاد دیجی

ز سازی یکی دیگر اهای رقابتی صحیح و حامی مالکیت معنوی است. شبکهکننده و شامل سیاستتسهیل

ای هالزامات اقتصاد دیجیتال است که به معنای اتصال عناصر مختلف از اپراتورهای تلفن همراه تا سیستم

بر  سازیها امکان شبکهدیجیتال، پلتفرم وکارکسباعتباری و غیره است. در فضای های فروشی، کارتخرده

ا ها رشده و هزینه وکارهاکسبها منجر به توسعه سایر سازد. توسعه پلتفرمها را فراهم میبستر زیرساخت

ن با فراهم شد یتدرنهاکنند. دهد و نقشی حیاتی در اقتصاد دیجیتال ایفا میکاهش و نوآوری را افزایش می

-ها، باید فرهنگ خالقیت، نوآوری و کارآفرینی توسعه یابد و با فراهمها و پلتفرمقوانین و مقررات، زیرساخت

 های اقتصاد دیجیتال مهیا شود.مندی از ظرفیتسازی محیط مناسب امکان بهره

دهندگان خدمات ا، ارائههدولت، سیاست و قوانین، زیرساخت ازجملهاقتصاد دیجیتال شامل اجزای مختلفی 

 های مدیریت دانش، حقوق مالکیتالکترونیک و تجارت الکترونیک، اطالعات و سیستم وکارکسبدیجیتال، 

عه سازی و توسها برای تسهیل در پیادههای نو است. دولتآوریمعنوی، سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و فن

ای الزم و هگذاری، تأمین زیرساختهای متفاوت مانند سیاستمیری مکانیسکارگبهاقتصاد دیجیتال، اقدام به 

های مختلف ها، بخشکنند. با حرکت دولتیری آن میکارگبههای تشویقی در توسعه و طراحی مکانیسم

 خود را وکارکسبگیری از اقدامات دولت، نیازهای توانند با بهرهمی وکارهاکسبها و اقتصادی جامعه، سازمان

یاز خود را مشخص نمایند و از ن موردهای به وجود آمده، بستر خاص رده و با توجه به توانمندیتعیین ک

و  شدهفراهممندی از بستر های جامعه نیز با بهرهسان، افراد و گروهمند شوند. بدینمزایای این اقتصاد بهره

ورده و از حیات در چنین فضای آ به وجودتوانند موجبات ارتقای سطح زندگی خود را می شدهارائهخدمات 

 اقتصادی و اجتماعی لذت ببرند.

 .بود خواهد آینده در پساکرونا دوران روندهایکالن ینتراز مهم یجیتالشدن و حرکت به سمت اقتصاد د دیجیتالی :0 گزاره

 سازیشبکه کارآمد، نهادسازیشفاف،  یچارچوب قانون یجادداده شامل؛ ا یتحکومت باز و حاکم یهالزامات آن در سا طوری کهبه

 .است یتشویق هایمکانیسم طراحی و هازیرساخت تأمین گذاری،سیاست نظیر دولت توسط متفاوت هاییسممکان یریکارگو به

رین هدف ت، اصلیوکارهاکسبهای نکته نهایی اینکه، حرکت به سمت دیجیتالی شدن و ایجاد تحول استراتژی

این مطالعه، یعنی تجارت خارجی را نیز دچار تحول خواهد کرد. بازگشت رونق تجارت و در حقیقت بازگشت 
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ای است اشاره شد، نتیجه 9آنچه در گزاره  بر اساسبه روند صعودی آن به همراه تغییر ساختارهای اقتصادی، 

 اما از سوی دیگر، گسترش؛ واند حاصل شودتکه از پیامدهای دیجیتالی شدن و عملکرد اقتصاد دیجیتال می

المللی آن است رو است. چالشِ اولِ مطرح در سطح بینهای مهمی روبهتجارت خارجی دیجیتال نیز با چالش

 یافته و کشورهایتوسعهکه با توسعه تجارت دیجیتال، شکاف بین توسعه دیجیتالی شدن در کشورهای 

تواند به نابرابرتر شدن توزیع درآمدها در سطح جهان بوده و این میتر شدن گسترده در حال، توسعهدرحال

از صحنه این رقابت در  ترکوچکمنجر شود. چالش دوم؛ انحصار دیجیتالی است که پیامد آن خروج بازیگران 

های دیگری ها مسائل و چالشداخل یک اقتصاد است. مالحظات در مورد مالکیت، شخصی شدن و امنیت داده

 کرده و آن را به تحلیل ببرد. دارخدشهاقتصاد دیجیتال را  ضرورتبهتواند اعتماد و اعتقاد می است که

اند، راهکاری که ظاهراً شده« یی دیجیتالگرا یتحما»هایی متمایل به کشورها در واکنش به چنین چالش

دله و کاهش دسترسی به های مباهای مذکور را متوقف کند؛ اما در واقعیت، افزایش هزینهتواند چالشمی

بسیار حیاتی است.  وکارهاکسبها و خدمات دیجیتالی را به دنبال خواهد داشت که برای توسعه فعالیت

ها و نقل و انتقاالت الکترونیکی فرامرزی ها بر مبادالت فرامرزی دادهیی دیجیتالی از اعمال محدودیتگرایتحما

عه بنابراین الزاماتی باید برای توس؛ شودفرآیندهای محلی را شامل میگرفته و تا ایجاد تسهیالت در استفاده از 

یی دیجیتال، رونق و گسترش حجم تجارت خارجی گرایتحماتجارت خارجی دیجیتال فراهم شود تا بدون 

. در ادامه داشته باشد به دنبالو اشتغال بیشتر، ارتقای روابط بین افراد و تقویت خالقیت را  داده رخدر اقتصاد 

 (:2424شود )مجمع جهانی اقتصاد، به چند نمونه از این الزامات اشاره می

های دیجیتال پتانسیل دسترسی افراد بیشتر ؛ تکنولوژهای قابل اعتماد و مطمئن برای همه. ایجاد تکنولوژی3

های با مقیاس کوچک و ای بنگاهخصوص برها بهتر و کاهش ناکارآمدییینپاهای به اطالعات، ایجاد هزینه

وجود این، تجارت دیجیتال تنها زمانی کار خواهد کرد که افراد به آن اعتماد داشته  با. ( را داردSMEsمتوسط )

هایی ژیبنابراین تکنولو؛ یژه این در شرایطی است که تعامالت رو در روی افراد با یکدیگر وجود نداردوبهباشند. 

در  کنندگانمشارکتشوند، باید بتوانند رضایت و اعتماد همه ال به کار گرفته میکه برای تجارت دیجیت

ا، هها شامل؛ محافظت قوی از حریم خصوصی دادهآورند. این تکنولوژی به دستفرایندهای این نوع تجارت را 

ا و بازیگران ههایی هستند که تمایزی بین اقلیتتر و الگوریتمهای مباحثات و گفتگوهای آنالین قویسیستم

-خصوصی درست و وجود رویکرد انسان -شوند. این الزامات نیازمند یک همکاری عمومیتر قائل نمیکوچک

 های تجارت دیجیتال است.محور در طراحی مکانیسم

ها در حوزه انتقاالت فیزیکی، موجب محدودیت اعمال با کرونا یریگهمه. دیجیتالی کردن اسناد تجاری؛ 5

طوری که این واقعیت را در تجارت زنجیره عرضه و مانع کارکرد صحیح آن شده است. بهشکسته شدن 

ازحد بر یشبیک سیستم کاغذی سنگینی است که تکیه  واقع درالملل آشکار ساخت که این نوع تجارت، بین

ر در آورتتابتر و تواند تجارت خارجی را منعطفاسناد فیزیکی دارد. دیجیتالی کردن فرایندهای مبادالت می
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 های کوچکیژه بنگاهوبههای مبادله را کاهش داده و موانع ورود گیری کرده، هزینههایی نظیر همهمقابل بحران

 سازی و منطبق کردنو متوسط مقیاس به بازارهای جهانی را کمتر کند. اولین اقدام جالب در این مسیر، پیاده

 های الکترونیکی در فرایند تجارت است.، تعامالت و ثبتهای تشخیص و اجازه استفاده از امضاهاسیاست

تواند حرکت به سمت پذیرش بیانیه قدم اول در این مسیر مینگر؛ . پیش راندن توافقات تجاری آینده3

که در جلسات سال گذشته مجمع اقتصاد جهانی داووس به  9(JSIEمشترک درباره آغاز تجارت الکترونیک )

ه به دنبال مدرن کردن قواعد و قوانینی است که تجارت دیجیتال را کنترل و مدیریت تصویب رسید. این بیانی

کنند. دولت ژاپن با جریان آزاد دیجیتال در یک چارچوب مطمئن رهبری قوی از خود در این زمینه نشان می

های مربوط به مسائل امنیت حریم خصوصی بین کشور آمریکا داده است و پتانسیل آن را دارد که بتواند نگرانی

المللی معتبر بین های جریان داده را تقلیل دهد. وجود انواع توافقات تجاری بینطور محدودیتینهمو اروپا و 

برای مدرن  متحدشدنهای خالق و نوآور در حال های مختلف کشورها، بیانگر آن است که چگونه دولتگروه

روی تجارت جهانی دیجیتال هستند. چیزی که در این میان  های پیشات تجاری و تقلیل چالشکردن تعهد

به تعدادی کشورها و مناطق، بلکه برای همه  فقطنهالزم است، یافتن راهکارهایی است تا این نوع توافقات 

 جهان شامل منفعت گردد.

 ایهمکانیسم و فرایندهادر  ییراتکه منجر به تغ کرونادوران پسا حلقه از تحوالت در ینعنوان آخربه یجیتالتجارت د :۱ گزاره

 دنیازمنرونق و بهبود بازگرداند،  یرکشورها را به مس یبتواند تجارت خارج ینکها یدوران خواهد شد، برا یندر ا یتجارت خارج

 ریتجا اسناد کردن دیجیتالی تجارت، در درگیر هایگروههمه  یاعتماد و مطمئن براقابل هایتکنولوژی ایجاد ؛ازجمله یالزامات

 طرف عمده کشورهای با نگریندهآ یانجام توافقات تجار یسوحرکت به یتورود و خروج محصوالت و درنها یو مباد هاپایانه در

 .است خارجی تجارت

لی و اها درباره تحوالت آینده اقتصاد و تجارت جهان، همواره به سمت تحوالت دیجیتها و تحلیلبینیپیش

گیری کرونا و گسترش فراگیر های مختلف بوده است. شیوع همهماشینی شدن فرایندهای عملیاتی در حوزه

هایی که در انجام فرایندها و پیشبرد امور در جوامع آن در اغلب کشورهای جهان، به دلیل تحمیل محدودیت

 یسازوکارهادهایی که بتوانند ساختارها و اما اقتصا؛ ایجاد کرد، تنها شتاب این تحوالت را افزایش خواهد داد

های مختلف فعالیتی با شتاب و تسهیل بیشتری متناسب با تحوالت حادث منطبق عملیاتی خود را در حوزه

برداری از پیامدهای این تحوالت را نصیب خود خواهند کرد. امید است که این سازند، بیشترین منفعت و بهره

و مسیر شکوفایی و توسعه کشور را در دوران پساکرونا  داده رخترین زمان سریعاتفاق برای جامعه ما نیز در 

 وجود آورد.ه ب

 

                                                 
1. Joint Statement Initiative on Electronic Commerce  



تحلیل شرایط تجارت خارجی رد دوران پساکروان
 

 
57 

 

 نتایج و پیامدهای سیاستی -5

گذرد و همچنان شاهد گسترش این بیماری در سطح گیری کرونا در کشور میماه از شیوع همه 94حدود 

های اول و دوم که یجه این بیماری هستیم. موجدرنت شدهفوتجامعه و افزایش تعداد مبتالیان به آن و افراد 

، اثرات بسیار مهلکی بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرد. تعطیلی یددرنوردهای ابتدایی شیوع کشور را در ماه

در اغلب شهرهای کشور، موجب کاهش  وآمدرفتهای ، آموزش، تفریح و سرگرمی و محدودیتوکارهاکسب

رها و کمتر شدن تولید ناخالص داخلی شد که نتیجه آن افزایش بیکاری و نرخ تورم درآمدهای افراد و خانوا

 های اخیر است.در ماه

 داشت. به دنبالهای کرونایی و پیامدهای آن در اقتصاد کشور، کاهش حجم تجارت خارجی را نیز محدودیت

این باعث کاهش ذخایر کمتر شدن تولید ناخالص داخلی، کاهش میزان صادرات غیرنفتی را موجب شد و 

ارزی کشور و نتیجتاً افزایش نرخ ارز را در بازارهای رسمی و غیررسمی شد. واردات نیز به دلیل کاهش تقاضا 

طور به دلیل افزایش نرخ ارز، با ینهمای و حتی مصرفی و در داخل برای تولیدات و واردات کاالهای واسطه

ی باقیمانده سال جاری نیز این روند و وضعیت در اقتصاد و تجارت هارود در ماهکاهش مواجه شده و انتظار می

یجه شیوع بیماری درنتانداز کاهشی حجم تجارت جهان بنابراین با توجه به چشم؛ خارجی کشور ادامه یابد

های مشابه نخست سال تر از عملکرد ماهیینپاو عملکرد تجارت خارجی ایران در سطحی  2424کرونا در سال 

های مشابه سال قبل های باقیمانده سال نیز، حجم تجارت ایران نسبت به ماهنتظار این است که در ماهجاری، ا

 کاهش یابد.

بستگی به سه عامل مهم و کلیدی؛  9044مدت تجارت خارجی ایران یعنی تا اواخر سال آینده میاناما 

توافق برجام و نیز ادامه روند افزایش نرخ و شدت آن، بازگشت آمریکا به  91-گیر کوویداستمرار بیماری همه

های آتی تجارت اثرگذار بوده و دو عامل دیگر، بر آهنگ روند مذکور مؤثر ارز دارد. ویروس کرونا بر روند ماه

بنابراین انتظار این است که کشور در سال جاری و سال آینده همچنان درگیر ویروس کرونا باشد ؛ خواهد بود

تر نسبت به سه یینپاکاهش سطح تجارت خارجی کشور و قرار گرفتن آن در سطحی که نتیجه آن الجرم 

اما مسیر تغییرات آن و روند کلی تجارت، بستگی به تحوالت توافق برجام و افزایش نرخ ارز ؛ سال قبل است

 بازاری در اقتصاد کشور دارد.

برای اقتصاد ایران، باید  91-ماری کوویددرباره دوران پساکرونا، یعنی زمان مربوط به بعد از فروکش کردن بی

های شدید آمریکا علیه اقتصاد ایران به همراه نوسانات گفت که این دوره شامل شرایطی مشابه دوران تحریم

گیری کرونا است. تفاوت دوران پساکرونا با پیش از کرونا، اثرات تحوالتی ارزی، بدون فشارهای ناشی از همه

ین اساس، این دوران را به بر همقتصاد جهان و ایران از خود برجای خواهد گذاشت. است که این بیماری در ا

بندی کرد. اتفاق محتمل در دوره گذار توان تقسیمدو دوره در حال گذار و دوره تطبیق با شرایط جدید می

ن است، های آمریکا علیه اقتصاد ایراگیری کرونا و ادامه تحریمکه مشخصه اصلی آن، فروکش کردن همه

نوسانات آرام نرخ دالر و روند صعودی تجارت خارجی ایران با شیب مالیم در طول دوره است. در این دوره 
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گ رنهای آمریکا نیز کماثرات مستقیم کرونا بر عملکرد اقتصاد و تجارت خارجی وجود ندارد و اثرات تحریم

ر چرخه اقتصاد کشور بدون درآمدهای نفت و ادامه کا منظوربهشده و شرایط برای تغییرات ساختار اقتصادی 

 شود.ها آماده میدر سایه تحریم

تواند منجر به آوری و دیجیتالی شدن است که میین مشخصه دوره انطباق، تحوالت فنترمهمهمچنین 

های تجارت، تولید و غیره شود. در ، رفتار بازار مصرف و قوانین موجود در حوزهوکارهاکسبتحول در فضای 

چنین فضایی، فرایندهای کارکردی بخش تجارت خارجی در انطباق با شرایط جدید حاکم بر اجزای مختلف 

رود در ها، روندهای جدیدی را رقم خواهد زد که انتظار میاقتصاد، دچار تحول شده و در کنار سایر بخش

در سطح باالتر و هم آهنگ رو طور دوران گذار، هم دارای حجم تجارت ینهممقایسه با شرایط قبل از کرونا و 

هایی که برای تحقق آن الزم شرطتری باشد. حصول چنین شرایطی عالوه بر الزامات و پیشبه باالی سریع

ا جهت بهای اقتصاد متناسب با یکدیگر و هماست، در کنار بخش تجارت خارجی مستلزم، تحوالت همه بخش

روندهای ین کالنترمهممواجه شود.  آناقتصاد جهان با  رودروندهایی است که انتظار میتحوالت و کالن

، 9بینی شده در دوران رونق پساکرونا، برای شکل دادن اقتصاد جهان به ترتیب عبارت از؛ دیجیتالی شدنپیش

 هستند. 0وکارکسبهای نوین و استراتژی 9پذیر و مقاوم بودن، انعطاف2رسیدن به شرایط پایدار و باثبات

در  ینون هایآوریفن و تکنولوژی بریهتک، فرایندهاشدن  یجیتالیبه سمت د حرکتتوان گفت، می درواقع

سه رکن اساسی  هافعالیت انجام در خالقیت ایجاد و نوآوری بر نهادن ارج، خدماتی و تولیدی یوکارهاکسب

کرونا است. درک  گیریاستراتژی کشورهای نوظهور مانند چین در مواجهه با تحوالت ناشی از بحران همه

ها و جوامع، اولین الزام ، سازمانوکارهاکسبگذار در فضای روابط بین افراد،  در حالگذار از تحوالت سیاست

ود گذار، خطوری که این درک سیاستگیری کرونا است. بهاز الزامات انطباق فرایندها با تحوالت ناشی از همه

 است. ۲حول آن به سمت حکومت باز و حاکمیت دادهمستلزم تغییر الگوی حکمرانی در جامعه و ت

ین ارکان روندهای کالن آینده در ترمهم عنوانبه شدن دیجیتالیو  حاکمیتی تحوالتبا حاصل شدن چنین 

ازی ستواند در سایه الزاماتی نظیر؛ ایجاد چارچوب قانونی شفاف، نهادسازی کارآمد، شبکهدوران پساکرونا می

ها و طراحی گذاری، تأمین زیرساختهای متفاوت توسط دولت مانند سیاستمیری مکانیسکارگبهو 

جارت خود، زمینه را برای گسترش و کمال ت نوبهبههای تشویقی اتفاق افتد. تحول دیجیتالی شدن نیز مکانیسم

این  رکننده دخارجی دیجیتال آماده خواهد کرد. دیجیتالی شدن تجارت خارجی نیز در سایه اقداماتی تسهیل

های درگیر در تجارت، دیجیتالی و مطمئن برای همه گروه اعتماد قابلهای ؛ ایجاد تکنولوژیازجملهحوزه 

ی حصول توافقات سوبهحرکت  یتدرنهاها و مبادی ورود و خروج محصوالت و کردن اسناد تجاری در پایانه

 خواهد پیوست. به وقوعنگر با کشورهای عمده طرف تجارت خارجی تجاری آینده

                                                 
1. Digitalisation 

2. Sustainability 

3. Resilience 

4. New Business Strategies 

5. Data 
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