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چکیده
گــزارش پایــش تحــوالت، عــاوه بــر بررســی داده هــای تجــاری پاییــز 1401 ایــران و ســه ماهــه ســوم 2022  در شــماره 13 

گرفته انــد و نــکات  گــزارش اخیــر ســازمان رصــد تجــارت جهانــی نیــز مــورد بررســی قــرار  جهــان و تحلیــل آن هــا، چهــار 

ح ذیــل می باشــد؛ اصلــی آن بــه شــر

قسمت اول: سازمان رصد تجارت جهانی

گزارش 27 رصد تجارت جهانی: پیشبرد توسعه پایدار با ابزار سرمایه گذاری خارجی   1

ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی نمی توانــد ســهم معنــاداری در توســعه پایــدار و مقابلــه بــا تغییــرات آب و هوایــی 

گذشــته،  کلــی، و بــه ویــژه در پنــج ســال  کافــی اتفــاق بیفتــد. بــه طــور  داشــته باشــد، مگــر اینکــه در وهلــه اول بــه میــزان 

کرده انــد. ایــن در مــورد  کمتــری را بــا هــدف ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی معرفــی  دولت هــا سیاســت های عمومــی 

کمتریــن درجــه توســعه یافتگــی، صــادق اســت. اهمیــت  کشــورهای بــا  کشــورها، از جملــه  گــروه 20 و ســایر  کشــورهای 

کاهــش اســت؛ در  سیاســت های تشــویق ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی دورزننــده موانــع دسترســی بــه بــازار رو بــه 

گــذارد و همیــن طــور سیاســت های  گــذاران مســتقیم خارجــی تأثیــر مــی  کــه بــر ســرمایه  عــوض الزامــات داخلــی ســازی 

گســترده تــر  گذشــته  مؤثــر بــر ورود، غربالگــری و تنظیم گــری ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی، در طــول پنــج ســال 

گــذاری  کاالیــی، ســرمایه  شــده اســت. همچنیــن ایــن سیاســت ها در بخش هــای خدماتــی در مقایســه بــا بخش هــای 

ــا مخاطــرات تنظیم گــری فزاینــده ای  گذشــته ب کارهــا در دهــه  کســب و  کمتــر تشــویق می کنــد و  مســتقیم خارجــی را 

ــد. مواجــه بوده ان

گزارش 28 رصد تجارت جهانی: یارانه های صنعتی و تجارت جهانی   2

ــر تجمعــی هــزاران یارانــه، عــوارض خــود را روی شــرایط رقابتــی فــروش تولیدکننــدگان خارجــی در بازارهــای چیــن،  اث

ــه  ــکا ب ــا و آمری ــن، اروپ ــی چی ــای اعطای ــت.  یارانه ه ــته اس گذاش ــوم  ــای س ــده و در بازاره ــاالت متح ــا و ای ــه اروپ اتحادی

کشــورها  کشــورهای در حــال توســعه را بــه بــازار ایــن  صنایــع و شــرکت های تجــاری خــود، دسترســی تولیدکننــده 

ذیــل توافقنامه هــای تجــاری چندجانبــه و منطقــه ای بــا ایــن ســه حــوزه را تــا حــدود زیــادی از بیــن بــرده اســت. ایــن 

کاهــش داده و بــه پوپولیســت ها  کاهــش مزایــای معامــات تجــاری، حمایــت عمومــی از جهانــی شــدن را  یارانه هــا بــا 

کننــد. حرکــت بــه ســمت همکاری هــای تجــاری و منطقــه ای و دور  بهانــه ای داده اســت تــا بــه تجــارت آزاد حملــه 

ــی، یکــی از نیروهــای جــدی خــود را امــروز از همیــن یارانه هــای شــرکتی می گیــرد. شــدن از فضــای آزاد تجــارت جهان
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در حــال حاضــر هیــچ نهــاد جهانــی رســمی، ماموریــت پیگیــری رویه هــای مداخلــه سیاســت در حــوزه دیجیتــال را 

گــزارش رصــد  کــه در  بــر عهــده نــدارد. بررســی اطاعــات بیــش از 15000 سیاســت و تحــول نظارتــی در حــوزه دیجیتــال 

ــتفاده  ــی« از آن اس گرای ــه  ــرات یکجانب ــازی: خط ــی س ــی در دیجیتال ــدان یکپارچگ ــوان »فق ــت عن ــی تح ــارت جهان تج

شــده اســت نشــان می دهــد دولت هــا از آغــاز ســال 2020 در بخش هــای دیجیتالــی بــه ســمت نظارت هــای بیــش 

کندگــی رویه هــای سیاســتگذاری در  کرده انــد؛ ناهمگونــی مقرراتــی در حــال رشــد اســت و خطــر پرا از حــد حرکــت 

گذشــته موانــع بیشــتری را در  حــوزه هــای دیجیتــال را بیشــتر می کنــد. همچنیــن تحــوالت سیاســت تجــاری در دهــه 

کــرده اســت؛ رقابت هــا در پرداخــت یارانــه در اقتصــاد دیجیتــال، به ویــژه در بخــش  بخش هــای دیجیتــال ملــی ایجــاد 

گســترش اســت و بــدون هیــچ راهنمــای جهانــی بــرای سیاســتگذاران و رگوالتورهــا، اقدامــات  نیمه رســاناها در حــال 

یکجانبــه و در حــال رشــد دولت هــا در حــوزه دیجیتــال ناهماهنــگ باقــی می ماننــد و در عیــن حــال تنش هــای تجــاری 

ــا اجــرای قانــون رقابــت تشــدید خواهــد شــد. در مــورد موضوعاتــی از جملــه مالیــات شــرکت ها ت
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کار 2030 بــرای توســعه پایــدار را در قالــب تصویــب اهــداف  در 25 ســپتامبر 2015 مجمــع عمومــی ســازمان ملــل دســتور 

ــان  ــداز جه ــم ان ــر چش ــال تغیی ــه دنب کار ب ــتور  ــن دس ــرد. ای ک ــب  ــاری تصوی ــت تج ــا سیاس ــد آن ب ــدار و پیون ــعه پای توس

کار در ســال  نســبت بــه توســعه پایــدار در یــک افــق زمانــی پانــزده ســاله می باشــد. از زمــان اجرایــی شــدن ایــن دســتور 

2016، در مجمــوع 19672 اقــدام شــامل واردات، صــادرات، یارانــه یــا ســایر سیاســت های تجــاری بــر هفــت هــدف 

گذاشــته اســت. ایــن هفــت هــدف شــامل مــوارد ذیــل مــی شــوند:  توســعه پایــدار منتخــب از 17 هــدف موجــود، تاثیــر 

گرســنگی صفــر؛ تضمیــن زندگــی ســالم و ارتقــای رفــاه بــرای همــه  پایــان دادن بــه فقــر در همــه اشــکال آن در همــه جــا؛ 

ک؛ صنعــت، نــوآوری و زیرســاخت؛ و  در تمــام ســنین؛ آب تمیــز و بهداشــت عمومــی؛ انــرژی مقــرون بــه صرفــه و پــا

کــه 45 درصــد از تغییــرات سیاســت  کــوه یــخ زیــر آب(؛ ارزیابــی اثــرات پیگیــری ایــن اهــداف نشــان می دهــد  یارانه هــا ) 

تجــاری، نتایــج را بهبــود می بخشــد؛ 27 درصــد آن، نتایــج را بدتــر می کنــد و 28 درصــد باقیمانــده خنثــی )بــدون 

تاثیــر( بــوده اســت.

قسمت دوم: رصد تجارت ایران و جهان

تجارت جهان در سه ماهه سوم 2022   1

کاال بــه طــور  رونــد تجــارت منطقــه ای در ســه ماهــه ســوم 2022: در ســه ماهــه ســوم 2022، ارزش تجــارت جهانــی 

کشــورهای در حــال توســعه و توســعه یافتــه بــود. تجــارت  ــر از ســطح ســه ماهــه ســوم 2021 بــرای  قابــل توجهــی باالت
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کشــورهای در حــال توســعه )جنوب-جنــوب( حــدود 13 درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه ســال 2021 بــود. تجــارت  بیــن 

کاهــش تجــارت در ســه ماهــه ســوم  کــرد.  جنوب-جنــوب بــدون احتســاب اقتصادهــای آســیای شــرقی 19 درصــد رشــد 

کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه مشــابه بــود. 2022 نســبت بــه ســه ماهــه دوم 2022 بــرای 

گذشــته عمدتــا  رونــد تجــارت جهانــی در ســطوح بخشــی در ســه ماهــه ســوم 2022: رشــد قابــل توجــه تجــارت در ســال 

کــه تجــارت در برخــی بخــش هــا  بــه دلیــل افزایــش ارزش تجــارت محصــوالت حــوزه انــرژی بــوده اســت. در حالــی 

ک، مــواد شــیمیایی، وســایل نقلیــه جــاده ای(، ارزش تجــارت در ســه ماهــه ســوم  افزایــش داشــته اســت )ماننــد پوشــا

کمتــر از  2022 بــرای چندیــن بخــش از جملــه داروســازی، مــواد معدنــی، تجهیــزات ارتباطــی و تجهیــزات حمــل و نقــل 

ســه ماهــه ســوم 2021 بــوده اســت.

کاالهــای مــورد معاملــه، نگرانــی از پایداری  کمتــر، قیمــت بــاالی  پیش بینــی رونــد آتــی تجــارت جهانــی: رشــد اقتصــادی 

بدهــی، بهبــود در لجســتیک تجــارت جهانــی، بــه نتیجــه رســیدن قراردادهــای تجــاری، تغییــر شــکل زنجیره هــای 

گــذار بــه ســوی اقتصــاد جهانــی ســبزتر.  تامیــن جهانــی، 

تجارت ایران در پاییز 1401   2

افزایــش شــدید  � تجــارت هســتیم؛  رونــق  ابتــدای دولــت شــاهد  از  واردات:  و  ارزش صــادرات  رونــد فصلــی 

ــر  قیمت هــای جهانــی مهم تریــن عامــل رونــق اخیــر اســت و رونــق ایجــاد شــده چنــدان اقتصــادی و مبتنــی ب

ارتقــاء تــوان رقابت پذیــری نبــوده اســت.

کشــور، رونــق در حــوزه واردات بــه جهــت تامیــن مــواد اولیــه  � گی هــای اصلــی دوره رونــق اقتصــادی در  یکــی از ویژ

و ماشــین آالت است.

کــه بــرای نخســتین بــار در طــول تاریــخ تجــارت غیرنفتــی ایــران در انتهــای پاییــز از 80 میلیــارد دالر عبــور  � از آنجــا 

کــه در انتهــای زمســتان ارزش تجــارت  کــرده و بــه 87.4 میلیــارد دالر رســیده اســت، پیش بینــی می شــود 

گذشــته نیــز بــر  کشــور از 120 میلیــارد دالر فراتــر رود. روندهــای وزنــی واردات طــی 9 ماهــه یــک دهــه  خارجــی 

کــه در 9 ماهــه ســال جــاری  ــی نشــان می دهــد  ــد. بررســی روندهــای وزن صحــت ایــن مدعــا مهــر تاییــد می زن

گذشــته یــک رکــود محســوب  کــه در طــول یــک دهــه  کشــور بــه 44.3 میلیون تــن رســیده اســت  وزن واردات 

ــه  ک ــوده  ــا 37.6 میلیون تــن واردات ب ــه ســال 1396 ب ــوط ب ــه ماهــه مرب می شــود. باالتریــن عملکــرد واردات ن

ــر 18 درصــد رشــد نشــان می دهــد. ــغ ب عملکــرد ســال 1401 بال

ــی و ســطح  � ــی و واردات ــزوده اقــام صادرات کیفیــت )قــدرت خلــق ارزش اف ــا ارتقــاء  کشــور ب کرونا  طــی دوره پســا

کاســته شــده  کیفیــت تجــارت خارجــی  پیچیدگــی آن هــا( مواجــه شــده اســت امــا از ابتــدای ســال 1401 دائمــا از 

کیفیــت پایین تــر می آیــد، وابســتگی اقتصــاد بــه منافــع نفتــی بــرای تامیــن ســبد  اســت. هــر چــه شــاخص 

ــد. ــش می یاب ــز افزای ــور نی کش ــی  واردات
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مقدمه
رصــد تحــوالت تجــاری، در دو ســطح داخلــی و بین المللــی، منجــر بــه شــکل گیری نگاهــی دقیق تــر درسیاســتگذار 

کــه سیاســتگذاری  ــا آن، می تــوان انتظــار داشــت  ــا بررســی داده هــای موجــود و تحلیل هــای مرتبــط ب خواهــد شــد. ب

ــاری«  ــوالت تج ــش تح ــوان »پای ــت عن ــی تح گزارش های ــله  ــی، سلس ــن دیدگاه ــل چنی ــرد. ذی ــورت پذی ــری ص کارآمدت

گــزارش، عــاوه بــر بررســی داده هــای تجــاری پاییــز 1401 ایــران و ســه ماهــه  تهیــه و ارائــه شــده اســت. در شــماره 13 ایــن 

گرفته انــد  گــزارش اخیــر ســازمان رصــد تجــارت جهانــی نیــز مــورد بررســی قــرار  ســوم 2022 جهــان و تحلیــل آن هــا، چهــار 

ح شــده اســت.  گــزارش مطــر و نــکات اصلــی و حائــز اهمیــت آن نیــز در 

قسمت اول: سازمان رصد تجارت جهانی
جامــع تریــن پوشــش تحلیلــی موجــود در ارتبــاط بــا انــواع اقدامــات تبعیــض آمیــز تجــاری و یــا آزادســازی تجــارت، 

گزارش هــا از ســوی  گزارش هــای دوره ای منتشــر می شــود. ایــن  از ســوی ســازمان رصــد تجــارت جهانــی، در قالــب 

مراجــع و نهادهــای مرتبــط بــا تجــارت در ســطوح مختلــف، بــه شــکل ویــژه ای مــورد توجــه قــرار دارد. بــر ایــن مبنــا بــه 

گزارش هــا، چشــم انداز دقیق تــری از وضعیــت تجــارت  ح شــده در ایــن  کــه بررســی و تحلیــل نــکات مطــر نظــر می رســد 

گزارش هــای پایــش  گــزارش از سلســله  کشــور را شــکل خواهــد داد. طــی ایــن  جهانــی و اثــرات آن بــر وضعیــت تجــاری 

ــورد  ــی م ــارت جهان ــد تج ــازمان رص ــوی س ــده از س ــر ش ــای منتش گزارش ه ــر  ــماره اخی ــار ش ــز، چه ــاری نی ــوالت تج تح

گرفتــه و در ادامــه بــه مهم تریــن نــکات آن هــا بــه اختصــار اشــاره شــده اســت. بررســی قــرار 

پیشبرد توسعه پایدار با ابزار سرمایه گذاری خارجی   1

گــزارش رصــد تجــارت جهانــی بــا عنــوان پیشــبرد توســعه پایــدار بــا  گــزارش حاضــر خاصــه ای از بیســت و هفتمیــن 

کــه در ســال 2021 انتشــار یافتــه اســت و بــه مــرور آخریــن وضعیــت عملکــرد  گــذاری مســتقیم خارجــی1 اســت  ســرمایه 

کــه بعــد از 1995 بی ســابقه  گــذاری مســتقیم خارجــی می پــردازد، وضعیتــی از ســطح ســرمایه گذاری خارجــی  ســرمایه 

گــذاری خارجــی را بــه نوعــی ناشــی از انتظــارات بیــش از حــد از  گــزارش مشــکل پیــش روی ســرمایه  بــوده اســت. ایــن 

کــه متضمــن واقع بینــی بیشــتر نســبت بــه  ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی مــی دانــد و راهکارهایــی ارایــه مــی دهــد 

ماهیــت ســودجویانه ســرمایه اســت. 

1.  The 27th Global Trade Alert report; Advancing Sustainable Development With FDI: Why Policy Must Be Reset
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ــارز از جهانــی شــدن تلقــی مــی شــود و نقشــی محــوری در  کــه نشــانه ای ب ســرمایه گذاری خارجــی دیــر زمانیســت 

گــذاری مســتقیم خارجــی  کشــورهای در حــال  توســعه داشــته اســت. ســرمایه  راهبردهــای توســعه ای بســیاری از 

کشــورهای در حــال توســعه  کــرده و بــه ویــژه،  چشــم انــداز شــرکت هــا، بخــش هــا، مناطــق و حتــی اقتصادهــا را متحــول 

گــذاری هــای نوبنیــاد1 منتفــع شــده و فرصــت هایــی بــرای میلیــون هــا شــاغل و خانــواده هــای آنهــا ایجــاد  از ســرمایه 

شــده اســت و اســتانداردهای زندگــی افزایــش یافتــه اســت. تــا ســال 2019 انبــاره جریــان ســرمایه مســتقیم خارجــی بــه 

کــه ســرانه آن بالــغ بــر 1730 دالر مــی شــود.تنها بــرای  کشــورهای در حــال توســعه بــه 11300 میلیــارد دالر  رســیده بــود 

ک متوســط 4 درصــد، ســاالنه بالــغ بــر 440 میلیــارد دالر نیــاز خواهــد بــود. حفــظ ســرمایه موجــود، بــا فــرض اســتها

ــی  ــای ارزش بین الملل ــوند و زنجیره ه ــی ش ــی م ــد تلق ــال رش ــواره در ح ــی هم ــد ملیت ــای چن ــرکت ه ــه ش در حالیک

ــرای  ــا ب کســب وکار بین المللــی می خواهنــد ت ــی از  ــد، دولت هــا و جامعــه مدن گســترش یافتــه ان ــره زمیــن  ک در سراســر 

پیشــبرد توســعه پایــدار و مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی تــاش بیشــتری انجــام دهند.گســترش دامنــه و قــدرت چانه زنــی 

کیفیــت ســرمایه گذاری خارجــی دامــن زده اســت.  کارهــای بین المللــی هــم بــر انتظــارات از آنهــا در خصــوص  کســب و 

کــه نمی تواننــد بــدون مشــارکت بخــش خصوصــی، اهــداف توســعه پایــدار را  کرده انــد  دولت هــا هــم از پیــش اعــام 

کــرده و بــه آن هــا برســند. تامیــن مالــی 

گــذاری مســتقیم خارجــی متوســل  کمتــر بــه ســرمایه  کمتــر و  امــا واقعیــت روی زمیــن متفــاوت اســت. شــرکت هــا 

کــه زمانــی نشــانه جهانــی شــدن بــود، مدتــی اســت بــا مشــکل مواجــه  گــذاری مســتقیم خارجــی  مــی شــوند و ســرمایه 

گیــر جــاری ترکیــب شــده اســت. کــه بــا بیمــاری همــه  اســت  واقعیتــی 

کــه شــاخص مقبولــی بــرای امیــد بــه زندگــی، آمــوزش و درآمــد ســرانه اســت را معیــار  گــر شــاخص توســعه انســانی  ا

کشــوری  کمتــری داشــته اســت. از میــان 174  بدانیــم دهــه اخیــر )2010-2019( نســبت بــه دهــه قبــل آن دســتاوردهای 

گذشــته در  کشــور وضعیــت بهتــری نســبت بــه دهــه  کــه اطاعــات شــاخص توســعه انســانی آنهــا موجــود اســت تنهــا 37 

بهبــود شــاخص توســعه انســانی یافته انــد.

کرونــا نــه تنهــا تهدیــدی بــرای ســامت جهانــی بلکــه تهدیــدی هــم بــرای ســطح زندگــی بــود و ســقوط 42 درصــدی 

کرونــا ســرمایه گذاری خارجــی دچــار  ســطح ســرمایه گذاری خارجــی در ســال 2020 یکــی از لطمــات آن بــود. در نتیجــه ی 

ســه تکانــه در جانــب تقاضــا، جانــب عرضــه و از جهــت سیاســت عمومــی شــد. امــا میــزان ایــن تاثیــر در همــه جــا بــه یــک 

میــزان نبــود.

1.  greenfield FDI



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

کاهــش در ســرمایه گذاری هــای مســتقیم خارجــی نوبنیــاد را در فصــل  گــزارش مــارس 2021 بانــک جهانــی میــزان 

کاهــش در جنوب آســیا و خاورمیانه  کــرده اســت منتها میــزان این  چهــارم ســال نســبت بــه ســال قبل تــر 56 درصــد بــرآورد 

کمتــر  کشــورهای در حــال توســعه شــرق آســیا و حــوزه اقیانــوس آرام  و شــمال آفریقــا بیشــتر و در آفریقــای جنــوب صحــرا و 

کمتــر بــوده اســت.  کشــورهای در حــال توســعه اروپــا و آســیای میانــه باز هــم  کاراییــب و  و در آمریــکای التیــن و حــوزه 

کمتــر هــم  کاهــش  کنــار نبــوده اســت و حتــی در مناطــق بــا  کاهش هــا بــر  البتــه هیــچ منطقــه در حــال توســعه ای از ایــن 

کشــورهای در  خ داده اســت. مقایســه فصــل چهــارم ســال 2020 بــا زمــان مشــابه ســال 2019 برخــی  کاهــش ر 37 درصــد 

کاهــش بــرای چیــن 59 درصــد و بــرای برزیــل و هنــد بــه مراتــب  کــه میــزان  گــزارش مزبــور آمــده اســت  حــال توســعه هــم در 

کشــورها بــه همــان  کمتــر یعنــی بــه ترتیــب 16 و 10 درصــد بــوده اســت. البتــه بــه نظــر می رســد تفــاوت چشــمگیر میــان ایــن 

کنشــی دو لــت هــا مربــوط باشــد. کرونــا و شــدت اقدامــات وا تفــاوت هــای زمانــی موج هــای 

کرونــا محــدود نمی شــود و رونــد نزولــی از زمــان بحــران  ســقوط ارقــام ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی بــه دوران 

ــر ارقــام  گ ــود. ا ــا 25 ســال پیــش از آن بــی ســابقه ب کــه ت ــا آن را بــه ســطوحی رســاند  کرون ــی  ــود ول جهانــی آغــاز شــده ب

کان ســنجیده شــود معنادارتــر خواهــد بــود  ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی نســبت بــه دیگــر ارقــام مرتبــط اقتصــاد 

گــذاری بنگاههــا اســت و  ــی و میــزان ســرمایه  ــه رشــد اقتصــاد جهان گــذاری خارجــی وابســته ب کــه رشــد ســرمایه  چــرا 

گــذاری خارجــی نســبت بــه تولیــد، ســرمایه  خــود یکــی از شــیوه های دسترســی بــه بــازار اســت. مقایســه رونــد ســرمایه 

گــذاری و تجــارت جهانــی نوســانات آشــکاری را از ســال 1995 تــا ســال 2020 نشــان می دهــد و رونــد نزولــی پیــش از 

کرونــا از زمــان بحــران مالــی جهانــی مشــاهده مــی شــود. در ســال 2020 ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی ســهمی 

ــه ســرمایه  ــی داشــت. باالتریــن نســبت ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی ب ــذاری جهان گ ــر از 4 درصــد از ســرمایه  کمت

گویــای چشــم انــداز متفاوتــی از  گــذاری جهانــی هــم بیشــتر از 22 درصــد در ســال 2007 نبــوده اســت. ایــن تغییــر ارقــام 

ــی محقق ســاز راهبردهــای توســعه ملــی اســت. ــزار مال ــه عنــوان یــک اب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی ب

کاهــش یافتــه  گذشــته  گــذاری مســتقیم خارجــی هــم در جهــان، در دهــه  از ســوی دیگــر متوســط بــازده ســرمایه 

کشــورهای در حــال توســعه بیشــتر از  گــذاری مســتقیم خارجــی در  کاهــش بــرای میانگیــن بــازده ســرمایه  اســت و ایــن 

ج از خاورمیانــه، از ســال 2015، شــرکت های چندملیتــی ایــاالت متحــده  کشــورهای بــا درآمــد باالتــر بــوده اســت. در خــار

ــا  کشــورهای در حــال توســعه، در مقایســه ب گــذاری مســتقیم خارجــی در  ــازده اضافــی ناچیــزی از ســرمایه  کثــر ب حدا

گــذاری مســتقیم خارجــی  کرده انــد. بــازده ســرمایه  کســب  کــم مخاطــره اتحادیــه اروپــا،  ســرمایه گذاری در اقتصادهــای 

کشــد. بدتــر  کــه جبــران هزینــه هــای آنهــا 40 ســال طــول مــی  کــم اســت  ایــاالت متحــده در خدمــات آموزشــی آنقــدر 

ــازده  ــرات بیــش از 90 ســال اســت. خوشــبختانه، ب گــذاری در حــوزه ســامت و مخاب از آن، دوره بازپرداخــت ســرمایه 

کــه  کاهــش بــازده ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی، هشــداری اســت  گــذاری در تولیــد صنعتــی بهتــر اســت.  ســرمایه 

قابلیــت تجــاری راه انــدازی فعالیــت در بازارهــای خارجــی و حفــظ عملیــات در آنجــا را زیــر ســوال می بــرد. 
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کیفیــت  کنــون  گذشــته اســت و ا کــه ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی مطلقــًا مطلــوب بــود زمــان زیــادی  از آن زمــان 

ــر  کمیــت آن یافتــه اســت. دولــت هــا ب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی بــه هــدف تبدیــل شــده و اهمیتــی بیشــتر از 

گــذاری مســتقیم خارجــی روی  آورده انــد و برخــی فعاالنــه برخــی  اســاس ماحظــات امنیــت ملــی بــه غربالگــری ســرمایه 

کمیســیون اروپــا مقــررات  کــرده انــد. بعنــوان مثــال در مــه 2021  گــذاری مســتقیم خارجــی را منــع  اقســام ســرمایه 

ــه  ــژه تملــک خارجــی فرامــرزی  در اتحادی ــی دولتــی ســرمایه گذاری خارجــی بوی ــده ای در خصــوص تامیــن مال بازدارن

 بــا هدفگیــری علیــه چیــن بــوده اســت، هرچنــد دیگــر شــرکای تجــاری اتحادیــه اروپــا هــم 
ً
کــه ظاهــرا کــرد  اروپــا را تصویــب 

ــد. ــه می پردازن ــه تملــک برون مــرزی بنگاههــای ملی شــان یاران ب

ــه ویــژه در پنــج  گــذاری مســتقیم خارجــی، ب ــرای ســرمایه  گیــری سیاســت هــای عمومــی ب کلــی، جهــت  بــه طــور 

ســاله پیــش از ایــن، بدیــن نحــو بــوده اســت:

کــرده انــد. 	  گــذاری مســتقیم خارجــی معرفــی  کمتــری را بــا هــدف ســرمایه  دولــت هــا سیاســت هــای عمومــی 

کمتریــن درجــه توســعه یافتگــی،  کشــورهای در  کشــورها، از جملــه  گــروه 20 و ســایر  کشــورهای  ایــن در مــورد 

صــادق اســت.

ــه 	  ــازار رو ب ــه ب ــع دسترســی ب اهمیــت سیاســت های تشــویق ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی دورزننــده موان

کاهــش اســت.

ــذارد، و همیــن طــور سیاســت 	  گ ــذاران مســتقیم خارجــی تأثیــر مــی  گ ــر ســرمایه  ــه ب ک الزامــات داخلــی ســازی 

گذشــته  ــری ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی، در طــول پنــج ســال  ــر ورود، غربالگــری و تنظیم گ ــر ب هــای مؤث

گســترده تــر شــده اســت.

گذاری مســتقیم 	  کاالیی، ســرمایه  کمتــری در بخــش هــای خدماتــی در مقایســه بــا بخــش هــای  سیاســت هــای 

کند. خارجــی را تشــویق مــی 

گذشته با مخاطرات تنظیم گری فزاینده ای مواجه بوده اند.	  کارها در دهه  کسب و 

کــه دولت هــا از ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی مطالبــات بیشــتری داشــتند، شــرایط را بــرای  بنابرایــن در حالــی 

کاهــش ورودی ســرمایه گذاری خارجــی بــوده اســت.  تجــارت بین المللــی ســخت تر می کردنــد و نتیجــه قابــل انتظــار آن 

گــذاری  بحــث در مــورد ســهم تجــارت بین الملــل در چالش هــای جهانــی نیازمنــد بازبینــی اســت. در واقــع، ســرمایه 

مســتقیم خارجــی نمی توانــد ســهم معنــاداری در توســعه پایــدار و مقابلــه بــا تغییــرات آب و هوایــی داشــته باشــد مگــر 

گــذاری مســتقیم خارجــی و رفتــار  کیفیــت ســرمایه  کافــی اتفــاق بیفتــد. مشــورت در مــورد  اینکــه در وهلــه اول بــه میــزان 

کمیــت آن نیــز مهــم اســت. تجــاری مهــم اســت، امــا 
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کــه پــول و توانایــی الزم  کردنــد  در زمــان تصویــب اهــداف توســعه پایــدار، بســیاری از دولت هــا بــه صراحــت اعــام 

بــرای اجــرای آن را ندارنــد و بنابرایــن مشــارکت بخــش خصوصــی مــورد نیــاز اســت. سیاســتگذاران بهتــر اســت بــرای 

گــذاری مســتقیم خارجــی، نســبت بــه ســایر پــروژه هــای شــرکتی یــا پرداخــت   بــه ســهامداران، بــه  برگزیــدن ســرمایه 

ــتقیم  ــرمایه گذاری مس ــاری س ــم انداز تج ــر چش ــه زی ــه مرحل ــرای س ــد. اج کنن ــه  ــاری آن مراجع ــودآوری تج ــی س ارزیاب

خارجــی را در بخش هــای حســاس بــه توســعه بهبــود می بخشــد:

ــم 	  ک کشــور در حــال توســعه بســیار  ــازده ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در یــک  پــس از اثبــات اینکــه چــرا ب

گفت وگــو بیــن بانــک جهانــی و بانک هــای توســعه منطقــه ای  کاهــش می یابــد،  اســت، یــا چــرا چنیــن بازدهــی 

کنــد و چــه میــزان  کــدام سیاســت ها و رویه هــای شــرکتی بایــد تغییــر  کــه  کنــد  و دولــت میزبــان بایــد مشــخص 

حمایــت فنــی بــرای تأثیرگــذاری بــر تغییــر سیاســت الزم اســت.

کنــد، چــه ایــن مشــوقهای مالــی بــرای 	  گــذاری مســتقیم خارجــی حمایــت مالــی مــی  کــه از ســرمایه  کشــوری  هــر 

کــه در آن  ج باشــد و چــه در داخــل،  در بخــش هــای اولویــت داری  گــذاری مســتقیم خارجــی در خــار ســرمایه 

ــود،  ــده می ش ــعه دی ــال توس ــورهای در ح کش ــان در  ــای میزب ــت ه ــرای دول ــدار  ب ــعه پای ــع توس ــترین مناف بیش

گیــرد.  هــدف قــرار 

کامــل و ارزیابــی سیاســت هــای تنظیم گــری موجــود و رویه هــای اجرایی، 	  دولــت هــا بایــد بــه تدریــج بــا بازنگــری 

کاهــش دهنــد. توجــه ویــژه بایــد بــه اجــرای سیاســت های  گــذاری مســتقیم خارجــی را  مخاطــره بــرای ســرمایه 

کــه اخیــراً تصویــب شــده اســت معطوف شــود. گــذاری مســتقیم خارجــی  غربالگــری ســرمایه 

ــم  ــی و ه کســب و کار بیــن الملل ــم  ــعه، ه ــال توس ــورهای در ح کش ــذاری در  گ ــارد دالر ســرمایه  ــا بیــش از 11 هــزار میلی ب

ــا بــه امــروز، مســوولیتی  گــذاری مســتقیم خارجــی دارنــد. ت دولــت هــا ســهم بزرگــی در احیــای رونــق تجــاری ســرمایه 

کســب و کار بیــن المللــی بــوده اســت. بــه عنــوان مثــال، حامیــان توســعه پایــدار بــه بخــش  بیــش از حــد بــر عهــده 

کــه بــا تحــوالت جهانــی و اجتماعــی مــورد نیــاز بــرای تحقــق اهــداف توســعه پایــدار "همســو شــود". گفته انــد  خصوصــی 

مدافعــان ایــن دیــدگاه و سیاســتگذاران آن بایــد در مــورد اینکــه چــرا بــازده ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در 

کــم اســت و اینکــه چــرا فقــط قطــره ای از جریان هــای ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در  کلیــدی بســیار  بخش هــای 

کمک هــای شــرکت های بــزرگ بــه توســعه پایــدار بایــد بــا اصاحــات سیاســتی  کننــد.  خ داده اســت، فکــر و عمــل  آن هــا ر

کشــورهای در حــال توســعه- ســازوکاری  بــرای بازگردانــدن ســودآوری تجــاری ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در 

اثبات شــده بــرای انتقــال تخصــص مدیریــت، افــراد، ســرمایه و فنــاوری- متعــادل شــود. نیــاز فــوری بــه بازنشــانی در بحث 

گــر در بدتــر شــدن  کنــد، وجــود دارد، به ویــژه ا کــه تجــارت بین الملــل می توانــد بــه طــور واقــع بینانــه ارائــه  در مــورد آنچــه 
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گــزارش مســتند شــده اســت، تغییــری صــورت نگیــرد. کــه در ایــن  رفتــار سیاســتی بــا ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی 

یارانه های صنعتی و تجارت جهانی   2

کــه بــه نوعــی بــه صنایــع ســاخت محور اعطــا می شــود، امــروز  یارانه هــای مســتقیم اعطــا شــده بــه شــرکت های تجــاری 

ــورد  ــاد در م ــل اعتم ــل مقایســه و قاب ــات قاب ــدان اطاع ــده و فق ــی ش ــارت جهان ــتم تج ــدل در سیس ــل بحــث و ج مح

ــی«  ــزارش ســازمان »رصــد تجــارت جهان گ آنهــا در ایــن میــان یکــی از چالش هــای اصلــی اســت. بیســت  و هشــتمین 

فهرســتی از 18137 مــورد خطــوط اعطــای یارانــه از نوامبــر 2008 تــا ســپتامبر 2021 را توســط چیــن، اتحادیــه اروپــا و 

کــه اثــر تجمعــی هــزاران یارانــه عــوارض خــود را بــر روی شــرایط  ایــاالت متحــده جمــع آوری می کنــد تــا نشــان دهــد 

رقابتــی فــروش تولیدکننــدگان خارجــی در بازارهــای چیــن، اتحادیــه اروپــا و ایــاالت متحــده و در بازارهــای ســوم 

کاری در ســازمان جهانــی تجــارت در  کــه در حــال حاضــر هیــچ برنامــه  گذاشــته اســت. نکتــه قابــل توجــه ایــن جاســت 

مــورد جنبه هــای تجــاری مرتبــط بــا یارانه هــا وجــود نــدارد و هیــچ تــاش جــدی بــرای برخــورد و حــل ایــن معضــل تدبیــر 

ــه یارانه هــای  ک ــا ایــن مشــکل جــدی مواجــه  شــده اند  کشــورهای در حــال توســعه امــروز ب نشــده اســت. دولت هــای 

کشــورها ذیــل  اعطایــی از جانــب چیــن، اروپــا و آمریــکا بــه صنایــع و شــرکت های تجــاری دسترســی آنهــا بــه بــازار ایــن 

توافقنامه هــای تجــاری چندجانبــه و منطقــه ای بــا ایــن ســه حــوزه را تــا حــدود زیــادی از بیــن بــرده اســت. ایــن 

کاهــش داده و بــه پوپولیســت ها  کاهــش مزایــای معامــات تجــاری، حمایــت عمومــی از جهانــی شــدن را  یارانه هــا بــا 

کننــد. حرکــت بــه ســمت همکاری هــای تجــاری و منطقــه ای و دور  بهانــه ای داده اســت تــا بــه تجــارت آزاد حملــه 

ــی، یکــی از نیروهــای جــدی خــود را امــروز از همیــن یارانه هــای شــرکتی می گیــرد.  شــدن از فضــای آزاد تجــارت جهان

کنــش در  بهانــه اعطــای ایــن یارانه هــا در ســنوات اخیــر عمومــا مقابلــه بــا نگرانی هــای فــوری ملــی و جهانــی، ماننــد وا

ــه عنــوان  ــت ب ــه یــک دول ک ــوده و البتــه آنچــه  ک ب ــا ــه انرژی هــای پ ــذار ب گ کربن زدایــی و  ــد-19،  کووی ــر همه گیــری  براب

کمیــت ملــی تلقــی می کنــد، توســط شــرکای تجــاری بــا نگاهــی منفی تــر و ضــد تجــارت  یارانــه خــوب و اعمــال مشــروع حا

کــه آیــا اعطــای یارانــه مؤثرتریــن وســیله بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــاص سیاســت دولــت  نگریســته شــود. ایــن تردیــد 

ــر شــک شــرکای تجــاری بیفزایــد.  اســت، می توانــد ب

2-1. یک پایگاه آماری جدید در خصوص یارانه ها
گــردآوری ســامانه جامعــی از یارانه هــای اعطایــی شــرکتی  ســازمان رصــد تجــارت جهانــی، در چنیــن فضایــی اقــدام بــه 

کــه از نوامبــر 2008 تــا ســپتامبر 2021 توســط چیــن،  کــرد  نمــود و فهرســتی از 18137 ردیــف یارانــه شــرکتی را جمــع آوری 

ج داده شــد تــا برخــی اشــکال  کامــل نیــز بــه خــر اتحادیــه اروپــا و ایــاالت متحــده اعطــا شــده بــود. در ایــن زمینــه وســواس 

کــه بــه حــوزه خانــوار و خــود دولــت بازمی گــردد مــد نظــر قــرار نگیرنــد.  یارانــه 
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کــه یــک حــوزه  بــرای بــه دســت آوردن جامع تریــن پوشــش ممکــن در مــورد یارانه هــای شــرکتی، یارانه هایــی را 

کــه بــه نظــر می رســد  کمک هــای دولتــی مســتثنی می کردنــد و همچنیــن آن دســته از یارانه هایــی را  قضایــی از قوانیــن 

کــه  کردیــم. بــه طــور خاصــه، صرفــًا بــه ایــن دلیــل  مشــمول هیــچ انضبــاط مرتبــط بــا قانــون رقابــت نیســتند، اضافــه 

ــه برخــورد نکنــد، در اینجــا هیــچ  ــه عنــوان یاران ــی دولتــی ب ــع مال ــا انتقــال مناب یــک حــوزه قضایــی ترجیــح می دهــد ب

کارشناســان در  کــه  مشــکلی وجــود نــدارد. در سرتاســر، مــا بــه طــور مــداوم از تعریفــی از یارانــه اســتفاده می کنیــم 

ــه  ــیدن ب ــا رس ــا ت ــامانه قطع ــن س ــه ای ــد. البت ــخیص می دهن ــت آن را تش ــت و سیاس ــون رقاب ــارت و قان ــای تج زمینه ه

کــه هــر یارانــه  کــه بــا دقــت تمامــی یارانه هــا را در بربگیــرد فاصلــه دارد و خــود ســازمان نیــز ادعــا نکــرده اســت  نســخه ای 

ــاالت متحــده اعطــا می شــود در آن مســتند شــده اســت. برخــی از یارانه هــا  ــا و ای ــه اروپ ــه توســط چیــن، اتحادی ک ای 

کــه ادعــا می کننــد در مــورد  کمیتــی امــروز بــه انــدازه ای  ممکــن اســت پنهــان شــده باشــند و هیــچ یــک از حوزه هــای حا

پرداخــت یارانــه شــفاف نیســتند. 

کــه ســازمان ناظــر بــر تجــارت جهانــی و اجــرای صحیــح مقــررات بین المللــی  ایــن نکتــه بســیار حائــز اهمیــت اســت 

کــه ســه حــوزه مهــم اقتصــاد تجــاری بــه هیــچ عنــوان بــه تعهــدات خــود  در عرصــه تجــارت، بــه روشــنی اعتــراف می کنــد 

کشــورها نیســت،  بــه ســازمان جهانــی تجــارت پایبنــد نمانده انــد و ایــن ســازمان نیــز نــه تنهــا قــادر بــه رصــد و جریمــه 

بلکــه هیــچ برنامــه فعالــی در ایــن زمینــه نــدارد. ایــن امــر بــه ویــژه نگرانــی از بابــت پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی 

کــه بــا اعطــای یارانه هــا مخالــف می کننــد را تــا حــدود زیــادی مرتفــع می کنــد و بلکــه  و موافقتنامه هــای ذیــل آن 

کشــور را بــه شــکلی مثبــت تحــت تاثیــر قــرار  دهــد.  می توانــد در پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی، نــگاه مقامــات 

کشــورهای  کــه ســازمان ناظــر عــاوه بــر ایــن ســه حــوزه، در پایــگاه آمــاری بــرای ســایر  گــزاره زمانــی تقویــت می شــود  ایــن 

ذیــل ســازمان تجــارت جهانــی بالــغ بــر 5977 ردیــف یارانــه ای را مســتند ســاخته اســت 

در ایــن ســامانه بــرای 99.7 درصــد یارانه هــای اعطــا شــده، بــه یــک ســند دولتــی اســتناد شــده اســت و لــذا دقــت 

گزارش ســنواتی  آن در تعریــف و ســازوکار اعطــای یارانــه بــه شــدت بــاال اســت. البتــه این ســازمان در بیســت و هشــتمین 

کــرده اســت. نکتــه  خــود بــه خوبــی تفکیک هــای دقیقــی از انــواع ابزارهــای سیاســت یارانــه ای مــورد اســتفاده، ارائــه 

گیرنــده و صنعــت آســیب دیده از  گــزارش و ســامانه آمــاری پیوســت آن، شناســایی صنعــت یارانــه  قابــل توجــه در ایــن 

کاهــش یافتــه از تجــارت جهانــی در نتیجــه اعطــای آن یارانــه اســت.  یارانــه در میــان شــرکای تجــاری و همچنیــن حجــم 

گــزارش سیاســت های »ایــن بــه آن در«1 ســه حــوزه چیــن، اتحادیــه اروپــا و آمریــکا در اعطــای  عــاوه بــر آن، در ایــن 

یارانه هــای شــرکتی و پویایی هــای آن در طــول زمــان نیــز تشــریح شــده اســت. 

1. - tit-for-tat
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2-2. یارانه های شرکتی به چه میزان از تجارت جهانی وارد شده است؟
کــه ســرریزهای  گفــت  کاالهــای وارد شــده یارانــه ای بــه جریــان تجــارت جهانــی پاییــن باشــد، می تــوان  گــر ســهم  ا

بیــن  تنــش  بــوده،  احتمــاال محــدود  نیــز  یارانه هــای مســتقل  توســط سیاســت  ایجــاد شــده  فرامــرزی  نامطلــوب 

کفایــت می کننــد. امــا نتایــج  سیاســت یارانه هــا و دسترســی بــه بــازار چنــدان نیســت و قوانیــن چندجانبــه موجــود 

کــه:  نشــان می دهنــد 

کمیتــی 	  یارانــه توســط چیــن، اتحادیــه اروپــا و آمریــکا محــدود بــه ســال های بحرانــی نیســت. ایــن ســه حــوزه حا

در مجمــوع 2,488 یارانــه را طــی ســال های 2008-2010، 3,754 یارانــه را در طــول ســال های 2020 و 2021 و 

کرده انــد، 11,861 یارانــه را در طــول ســال های میانــی )2011-2019( اعطــا 

کاهــش شــده اند و همگــی 	  ــا  کمتــر از 1.05 درصــد از یارانه هــای ثبــت شــده در ســامانه شــامل فراینــد حــذف ی

مســیر مــداوم را طــی می کننــد،

کــه 2171 	  کشــاورزی نمــی شــود. در حالــی  اعطــای یارانــه توســط چیــن، اتحادیــه اروپــا و آمریــکا منــوط بــه بخــش 

ردیــف یارانــه بــه ایــن بخــش اختصــاص یافتــه، در مجمــوع 4564 ردیــف بــه بخــش خدمــات و 10814 ردیــف بــه 

بخــش صنعــت اعطــا شــده اســت. از جمــع یارانه هــای اعطایــی بــه بخــش خدمــات، 578 مــورد بــه خدمــات 

کــه ایــن خــود نشــان می دهــد ســامانه مرکــز رصــد تجــارت جهانــی تحــت تاثیــر نهادهــای  مالــی اختصــاص یافتــه 

قــوی مالــی در غــرب قــرار نگرفتــه اســت. 

ایــاالت متحــده نیســتند. در 	  و  اروپــا  اتحادیــه  یارانه هــای اعطایــی چیــن،  تنهــا مســئول  دولت هــای ملــی 

مجمــوع 677 ردیــف یارانــه توســط نهادهــای دولتــی محلــی اعطــا شــده و در مجمــوع 3446 ردیــف یارانــه 

توســط نهادهــای فراملــی بــه ویــژه توســط بانــک ســرمایه گذاری اروپــا رســید شــده اســت.

در مجمــوع 14104 یارانــه اعطایــی بــه طــور مســتقیم و مشــخص بــه یــک صنعــت، خدمــت یــا محصــول اعطــا 	 

ــد ــد بوده ان ــدت هدفمن ــه ش ــدود و ب ــا مح ــف یارانه ه ــر ردی ــدگان ه ــده و دریافت کنن ش

کــه اروپــا و آمریــکا بــا هــم مســئول 12629 ردیــف یارانــه شــرکتی هســتند، ادعاهایــی مبنــی بــر اینکــه 	  از آنجایــی 

گســترده بــه یارانــه هــا فقــط در مدل هــای توســعه اقتصــادی دولت محــور  یافــت می شــود، بســیار   توســل 

گی هــای مشــترک سیاســت های صنعتــی در  گســترده یکــی از ویژ جــای تردیــد دارد. توســل بــه یارانه هــای 

ــت. ــده اس ــز ش ــور نی ــازار مح ــادی ب ــتم های اقتص سیس

کــرده اســت. در ســال 	  ایــن یارانه هــا بــه شــدت بازارهــای چیــن، اروپــا و آمریــکا بــرای شــرکت های خارجــی محــدود 

ــا و 66.4  ــه اروپ ــه اتحادی ــی ب ــای واردات کااله ــد از  ــن 85.3 درص ــه چی ــی ب ــای واردات کااله ــد از  2019، 84.0 درص

کــه از یارانه هــا منتفــع شــده بودنــد. کاالهــای وارداتــی بــه آمریــکا بــا رقبــای داخلــی مواجــه می شــدند  درصــد از 
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کاال در محصــوالت 	  کوویــد-19، 62 درصــد از تجــارت جهانــی  در ســال 2019، قبــل از شــیوع بیمــاری همه گیــر 

ــد  ــت می کردن ــه ای در آن رقاب ــی یاران ــی و اروپای ــی، چین ــرکت های آمریکای ــه ش ک ــود  ــاری ب ــیرهای تج و در مس

کاال را  و یارانه هــای اعطــا شــده توســط هــر یــک از قدرت هــای تجــاری ســهم قابــل توجهــی از تجــارت جهانــی 

گرفتــه شــود )و یارانه هــای مشــابه آن در آمریــکا  گــر یارانه هــای اعطــا شــده چیــن نادیــده  شــامل شــده اســت. ا

گیــرد، در مجمــوع 28.1  کــه ویــژه آمریــکا و اروپــا اســت مــد نظــر قــرار  و چیــن( و فقــط آن دســته از یارانه هایــی 

کاالهــای یارانــه ای می شــود. ایــن عــدد بــرای حالــت آمریــکا و چیــن و حالــت  درصــد تجــارت جهانــی مشــمول 

اروپــا و چیــن بــه ترتیــب 47.5 و 57 درصــد اســت. بزرگــی ایــن عــدد در خصــوص چیــن و اروپا خیلــی از معادالت 

کلیــدی بــرای حــل معمــای نیروهــای ضدجهانــی شــدن بــه  فعلــی ســازمان جهانــی تجــارت را بــه هــم می زنــد و 

گرفتــن نــوع یارانــه پرداختــی  دســت می دهــد. نزدیــک بــه 60 درصــد از حجــم تجــارت جهانــی صرفــا بــا در نظــر 

از ناحیــه اروپــا و چیــن، یارانــه ای اســت.

گیــرد و امــروز در 	  کشــاورزی اســت حتمــا بایــد مــورد تجدیــد نظــر قــرار  کــه یارانه هــا ویــژه محصــوالت  ایــن فــرض 

کشــاورزی یارانــه ای هســتند، اقــام صنعتــی و خدماتــی نیــز  کــه اقــام  عرصــه تجــارت جهانــی بــه همــان انــدازه 

ــد.  ــره می برن ــا به از یارانه ه

کل تجــارت 	  مشــوق های صادراتــی ارائــه شــده توســط چیــن، اتحادیــه اروپــا و آمریــکا 25.3 درصــد از ارزش 

جهانــی را در ســال 2019 بــه خــود اختصــاص داده اســت. عــاوه بــر ایــن، 37.6 درصــد از تجــارت جهانــی شــامل 

کــه شــدیدا در معــرض رقابــت بــا یــک رقیــب خارجی بوده اســت. لــذا امروز  اعطــای یارانــه بــه شــرکت هایی اســت 

کــه بــر شــرایط رقابــت  دیگــر هرگونــه بازنگــری در مــورد سیاســت یارانه هــا نبایــد محــدود بــه یارانه هایــی باشــد 

کــه بــه بازارهــای بین المللــی آســیب رســانده اند نیــز  در بازارهــای داخلــی اثــر می گــذارد، بلکــه بایــد یارانه هایــی 

گیرنــد. مــورد توجــه قــرار 

ــرد )جــدول 1(. هــر یــک از ســه 	  ک کوویــد-19 رد  ــوان در ســال های قبــل از همه گیــری  پویایــی یارانه هــا را نمی ت

کشــور دیگــر نســبت بــه اعطــای یارانه هــای در  قــدرت تجــاری بــه دنبــال مداخــات یارانــه ای جدیــد توســط دو 

گرفتــه اســت. جــدول  کار  کمتــر ابــزار افزایــش تعرفــه را بــرای مقابلــه بــه  کــرده اســت و  همــان محصــوالت اقــدام 

کــه در عــرض شــش مــاه پــس از اینکــه چیــن یارانــه ای داده، در 58 درصــد مواقــع اتحادیــه اروپــا  نشــان می دهــد 

گــر امــروز چیــن یارانــه ای بــه  کرده انــد. یعنــی ا و در 48 درصــد مواقــع آمریــکا در همــان زمینــه یارانــه مشــابه اعطــا 

یــک فعالیــت صنعتــی داده اســت،  اروپــا و آمریــکا ظــرف شــش مــاه حداقــل در 58 و 48 درصــد صنایــع مشــابه، 

خ بــرای چیــن در بــازه شــش ماهــه در مواجــه بــا یارانــه اروپــا و آمریــکا بــه  کرده انــد. ایــن نــر اقــدام بــه اعطــا یارانــه 

ترتیــب 56 و 42 درصــد اســت.
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جدول 1. راهبرد یارانه ای »این به آن در« توسط چین، اتحادیه اروپا و آمریکا

آمریکا کشور اتحادیه اروپا  28 چین
نوع یارانه کشور/

منطقه
دو سال یک سال شش ماه دو سال یک سال شش ماه دو سال یک سال شش ماه

6   7 %     اعطای یارانه جدید چین

% % % 6 5   -  محدودیت وارداتی جدید چین

%  %7  -   %8  اعطای یارانه جدید اتحادیه اروپا

 5     6 5  محدودیت وارداتی جدید اتحادیه اروپا

 -  9 %  7 6 4 اعطای یارانه جدید آمریکا

      5   محدودیت وارداتی جدید آمریکا

3- تجارت جهانی و سیاست های دیجیتال

بــا وجــود این کــه دامنــه تحــوالت دیجیتــال بــا ســرعت قابــل توجهــی در حــال رشــد می باشــد، بــه نظــر می رســد 

گــزارش  کاملــی ندارنــد. طبــق بررســی های بیســت  و نهمیــن  کــه سیاســت گذاران نســبت بــه ایــن تحــوالت اشــراف 

ســازمان »رصــد تجــارت جهانــی«، در حــال حاضــر هیــچ نهــاد جهانــی رســمی، ماموریــت پیگیــری رویه هــای مداخلــه 

کاهــش امــکان انتقــال تجربیــات  سیاســت در حــوزه دیجیتــال را بــر عهــده نــدارد. وجــود چنیــن شــکاف هایی منجــر بــه 

کــه ذیــل  می شــود و نقــص اطاعــات در ایــن شــرایط، زمینــه ابتــکارات و تصمیماتــی را از ســوی دولــت مهیــا می کنــد 

گســترده، در نظــر  آن، پیچیدگی هــای در حــال تکامــل و چنــد وجهــی حــوزه دیجیتــال در دنیایــی بــا روابــط فرامــرزی 

گرفتــه نمی شــود.

گرایــی مقــررات بیــن المللی همراه شــده اســت. اشــتباهات در  کشــورها بــا وا ایــن عــدم انســجام سیاســتی در داخــل 

گســترده ای در پــی داشــته باشــد؛ مقــررات ســختگیرانه در ایــن  حــوزه سیاســتگذاری های دیجیتــال می توانــد اثــرات 

کمــک بــه اشــتغال ملــی و رشــد  حــوزه، ابتــکارات تجــاری را در نطفــه خفــه، اســتقرار فناوری هــای دیجیتــال را مختــل و 

ــای اقتصــاد جهانــی دیجیتــال محــروم می شــوند و  ــران از مزای کارب اقتصــادی را محــدود می کنــد. در چنیــن شــرایطی 

کاهــش انگیزه هــای نــوآوری، تنش هــای تجــاری بیــن دولت هــا تشــدید می شــود و خطــر بحران هــای متعــدد  عــاوه بــر 

افزایــش می یابــد.

کشــور پرهزینــه خواهــد  ابتــکارات یکجانبــه ناهماهنــگ نســبت بــه حــوزه دیجیتــال عــاوه بــر این کــه در داخــل هــر 

بــود، خطــرات بحــران هــای بیشــتر در اقتصــاد جهانــی و اختــال در آن را نیــز افزایــش می دهــد. یــک پیــش نیــاز بــرای 

گام هایــی اســت  گــذاری صحیــح ملــی و افزایــش همــکاری بیــن دولت هــا، اطاعــات قابــل اعتمــاد در مــورد  سیاســت 
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کــه دولــت هــا قبــا بــرای شــکل دادن و پــرورش اجــزای دیجیتالــی اقتصــاد خــود برداشــته انــد. بررســی اطاعــات بیــش 

ــی تحــت عنــوان »فقــدان  ــزارش  رصــد تجــارت جهان گ ــه در  ک ــی در حــوزه دیجیتــال  از 15000 سیاســت و تحــول نظارت

گرایــی« از آن اســتفاده شــده اســت نشــان می دهــد: یکپارچگــی در دیجیتالــی ســازی: خطــرات یکجانبــه 

کرده اند؛   1 دولت ها از آغاز سال 2020 در بخش های دیجیتالی به سمت نظارت های بیش از حد حرکت 

دولت هــای اروپایــی و جــی-20، 1731 اقــدام قانونــی و نظارتــی را در ایــن حــوزه انجــام داده انــد. پنجــاه و پنــج 	 

درصــد از ایــن مراحــل پیــش از ایــن بــه اقدامــات دولتــی تبدیــل شــده اند و 41 درصــد در حــال انجــام هســتند 

)مابقــی نیــز لغــو شــده و رد شــده می باشــند(.

کــه در نمــودار ذیــل )1( نشــان داده شــده اســت، قانون گــذاری در حــوزه اقتصــاد دیجیتــال در سراســر 	  همانطــور 

جهــان ناهمســان و بســیار متنــوع بــوده اســت. ایــاالت متحــده از ابتــدای ســال 2020 در مجمــوع 469 مــاده 

ــرار می دهــد. فرانســه، آلمــان و  ــر ق ــه دامنــه دیجیتــال را تحــت تاثی ک ــرده اســت  ک ــی را منتشــر  ــی و نظارت قانون

ــوع 125  ــوده و در مجم ــال ب ــز فع ــن نی ــد. چی ــام داده ان ــتگذاری انج ــا 242 سیاس ــن 215 ت ــدام بی ک ــر  ــا ه ایتالی

ــر  ــر ب ــت های مؤث ــل سیاس ــواردی از قبی ــامل م ــت ها ش ــن سیاس ــت. ای ــرده اس ک ــه  ــی ارائ ــی و نظارت ــاده قانون م

تجــارت فرامــرزی فلــزات مــورد نیــاز بــرای تولیــد محصــوالت فنــاوری اطاعــات ماننــد لیتیــوم، سیاســت های 

موثــر بــر ســاخت نیمــه هادی هــا و قطعــات و اجــزای مرتبــط، سیاســت های مؤثــر بــر تجــارت محصــوالت تحــت 

پوشــش موافقتنامه هــای فنــاوری اطاعــات1 موجــود در ســازمان تجــارت جهانــی و یــا سیاســت های مؤثــر بــر 

کاالهــای فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات آنکتــاد می شــود.  محصــوالت موجــود در فهرســت 

نمودار 1. توسعه نابرابر سیاستگذاری دیجیتال در سراسر جهان 2020

1. Information Technology Agreements (ITAs)
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کمیت داده، تعدیل محتوای آناین و اجرای قانون رقابت.	  سه حوزه فعال مداخله دولت عبارتند از حا

از حریــم  9 بیــن حفاظــت  بایــد  رگوالتورهــا  و  از سیاســت، سیاســتگذاران  ایــن حــوزه  کمیــت داده: در  حا

کننــد.  کار مبتنــی بــر داده و نــوآوری تعــادل برقــرار  کســب و  کاربــران بــا منافــع تجــاری مدل هــای  خصوصــی 

ــم  ــر حری ــرای حفاظــت از داده هــا وجــود دارد؛ رویکــرد اول ب گســترده ب در حــال حاضــر حداقــل دو رویکــرد 

ــه از طریــق مقــررات  ک ــه می شــود. ایــن رویکــرد  ــا ارائ ــه اروپ ــز اســت و توســط اتحادی ــر متمرک کارب خصوصــی 

ــورد  ــر را در م کارب ــوق  ــیعی از حق ــف وس ــت و طی ــده اس ــل ش ــون تبدی ــه قان ــا1 ب ــت از داده ه ــی حفاظ عموم

نحــوه مدیریــت داده هــا بــا الزامــات رضایــت صریــح بــرای جمــع آوری اطاعــات ترکیــب می کنــد. رویکــرد 

گواهینامــه بــرای شــرکت ها در راســتای اثبــات مطابقــت بــا مقــررات جامــع  دوم نیــز شــامل مکانیــزم صــدور 

ــود. ــری می ش ــورها پیگی کش ــر از  ــی دیگ ــکا و برخ ــوی آمری ــرد از س ــن رویک ــد. ای ــی باش ــا2 م ــت از داده ه حفاظ

تعدیــل محتــوای آنایــن: سیاســتگذاران و رگوالتورهــا بایــد حقــوق مربــوط بــه آزادی بیــان شــهروندان  9

را بــا منافــع عمومــی، در حــوزه مهــار اطاعــات نادرســت و همچنیــن جلوگیــری از انتشــار ســخنان مضــر 

کاربــر و  کارهــا شــامل اطــاع رســانی  کســب و  کننــد. تعهــدات ایجــاد شــده بــرای  یــا غیرقانونــی متعــادل 

گــروه بیســت ) G20( از جملــه  کشــور عضــو  فرآیندهــای اصــاح و همچنیــن تعهــدات حــذف اســت. چندیــن 

کــرده انــد تــا پلتفــرم هــای واســطه را مســئول نظــارت بــر نقــص در  کانــادا و فرانســه قانونــی را معرفــی  اســترالیا، 

کننــد. ایــن امــر در مــورد ایــاالت متحــده نیــز صــادق اســت. کاربــر  محتــوای تولیــد شــده توســط 

اجــرای قانــون رقابــت: قانــون رقابــت و اجــرای آن بــر ســه موضــوع متمرکــز شــده اســت؛ دسترســی بــه  9

بیــن  کاربــر در  ترکیــب داده هــای  برنامــه ای،  اپلیکیشــن و سیســتم های پرداخــت درون  فروشــگاه های 

کاربــران تجــاری. فــرم در مقابــل  پلــت  اپراتورهــای  ســرویس ها، و ترجیــح 

خ داده 	  توســل بــه مداخلــه دولــت در حــال تســریع اســت. ســه ماهــه اول ســال 2020، 71 تحــول نظارتــی ر

کــه در ســه ماهــه اول 2022، 217 اقــدام نظارتــی بــه انجــام رســیده اســت. اســت، در حالــی 

کندگی دیجیتالی را بیشتر می کند؛   2 ناهمگونی مقرراتی در حال رشد است و خطر پرا

گســترده ای در مــورد قوانیــن مربــوط بــه ذخیره ســازی، اســتفاده و انتقــال داده هــا 	  در حــال حاضــر نگرانی هــای 

ــزاران  کارگ ــوان  ــه عن ــده ب ــاالت متح ــیه و ای ــد، روس ــا، هن ــه اروپ ــه چیــن، اتحادی ک ــده اســت، چــرا  ــود آم ــه وج ب

اصلــی ایــن حــوزه، در جهت هــای مختلفــی حرکــت می کننــد.

1. General Data Protection Regulation (GDPR)
2. Comprehensive data protection laws
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رویکردهــای نظارتــی متفاوتــی بــرای تعدیــل محتــوای آنایــن - از جملــه درخواســت بــرای حــذف مطالــب 	 

ارســال شــده در اینترنــت - در حــال ظهــور اســت.

ــه 	  ــود را در س ــنهادات خ ــد پیش ــی بای ــای مل ــال، رگوالتوره ــاد دیجیت ــدن اقتص ــه ش ــه تک ــری از تک ــرای جلوگی ب

گی هــای زیــر از مقــررات داخلــی منجــر بــه تشــدید عــدم یکپارچگــی بــا قوانیــن  کننــد. ویژ بعــد بــه دقــت بررســی 

بین المللــی می شــود: )1( ناهمگونــی مقــررات و فاصلــه از رویــه بین المللــی، )ب( عــدم انطبــاق بــا مقــررات 

گونــه تبعیــض علیــه تامین کننــدگان خارجــی. بــر اســاس ایــن منطــق، مقرراتــی  بیــن المللــی، و )ج( وجــود هــر 

کندگــی می شــود، بســیار متمایــز اســت، هزینه هــای انطبــاق باالیــی را تحمیــل می کنــد، و بــا  کــه باعــث پرا

تامین کننــدگان خارجــی بــه طــور قابــل توجهــی متفــاوت از تامین کننــدگان داخلــی رفتــار می کنــد. در مقابــل، 

رویــه بین المللــی همســو  بــا  نگــه مــی دارد،  را در ســطح جهانــی یکپارچــه  اقتصــاد دیجیتــال  کــه  مقرراتــی 

می شــود، هزینــه انطبــاق پایینــی دارد و یکدســت اســت.

کــرده    3 گذشــته موانــع بیشــتری را در بخش هــای دیجیتــال ملــی ایجــاد  تحــوالت سیاســت تجــاری در دهــه 

اســت؛

ــازار مواجــه 	  ــه ب ــع دسترســی ب ــا موان کاالهــای اقتصــاد دیجیتــال در حــال حاضــر ب ــی  یــک ســوم تجــارت جهان

اســت.

کاالهــا بــه 	  بخش هــای مرتبــط بــا اقتصــاد دیجیتــال دو برابــر بیشــتر از بخش هــای مربــوط بــه تجــارت جهانــی 

کــرده اســت. کلــی، تبعیــض علیــه شــرکت های خارجــی را تجربــه  شــکل 

گسترش است؛    4 رقابت های یارانه ای در اقتصاد دیجیتال، به ویژه در بخش نیمه رساناها در حال 

اعطــای یارانــه در ســال 2019، حــدود 70 درصــد بیشــتر از ســال 2009 بــوده اســت؛ ایــن حمایت هــا در ســال 2020 بــه 

ــه شــکل ذیــل نشــان  ک ــل توجهــی داشــته اســت. همانطــور  واســطه محدودیت هــای ناشــی از همه گیــری، رشــد قاب

کــه در بخش هــای  می دهــد، از زمــان شــروع بحــران مالــی جهانــی، تعــداد یارانه هــای اعطــا شــده بــه شــرکت هایی 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــد، افزای ــت می کنن ــال فعالی ــاد دیجیت اقتص
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نمودار 2. اقدامات یارانه ای سیاستگذاران در راستای حمایت دولتی از شرکت های فعال در اقتصاد دیجیتال

تورها،    5 بدون هیچ راهنمای جهانی برای سیاستگذاران و رگوال

حــال  عیــن  در  و  می ماننــد  باقــی  ناهماهنــگ  دیجیتــال  حــوزه  در  دولت هــا  رشــد  حــال  در  و  یکجانبــه  اقدامــات 

ــدید خواهــد شــد؛  ــت تش ــون رقاب ــرای قان ــا اج ــرکت ها ت ــات ش ــه مالی ــی از جمل ــورد موضوعات ــاری در م ــای تج تنش ه

ــد. ــش می یاب کاه ــز  ــال نی ــای دیجیت ــوزه فناوری ه ــی در ح ــرکت های بین الملل ــتقرار ش ــکان اس ــرایطی ام ــن ش در چنی

ــد تاش هــا  کمیتــی، مقامــات در سراســر جهــان بای ــروز  بیــش از پیــش خطــرات اقــدام یکجانبــه حا ــه ب ــا توجــه ب ب

بــرای توســعه درک مشــترک در مــورد اصــول صحیــح در مســیر تنظیــم و پــرورش بخش هــای دیجیتالــی اقتصادشــان را 

کــره در مــورد یــک توافــق چندجانبــه در حــوزه تجــارت الکترونیــک  کننــد. تاش هایــی موجــود در راســتای مذا تشــدید 

کاری بلندپروازانه تــر در ســازمان تجــارت جهانــی راه انــدازی  می بایســت هــر چــه ســریع تر بــه نتیجــه برســد و یــک برنامــه 

کــردن سیاســت ها و مقــررات )ماننــد چارچــوب اقتصــادی هنــد و اقیانــوس  شــود. ابتــکارات منطقــه ای بــرای همســو 

کــره دربــاره اختصــاص فصل هــای تجــارت دیجیتــال در توافق نامه هــای تجــاری منطقــه ای،  آرام(، و همچنیــن مذا

گام هــای مفیــدی بــرای مقابلــه بــا تکــه تکــه شــدن فضــای دیجیتالــی نوظهــور هســتند.
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4- سیاست تجاری و صنعتی و اهداف توسعه پایدار
کار 2030 بــرای توســعه پایــدار را در قالــب تصویــب اهــداف  در 25 ســپتامبر 2015 مجمــع عمومــی ســازمان ملــل دســتور 

ــداز جهــان  ــه دنبــال تغییــر چشــم ان کار ب کــرد. ایــن دســتور  ــا سیاســت تجــاری تصویــب  ــد آن ب ــدار1 و پیون توســعه پای

کشــورهای در حــال  کار مختــص  ــزده ســاله می باشــد. ایــن دســتور  ــی پان ــدار در یــک افــق زمان ــه توســعه پای نســبت ب

گســترده مشــارکت مثبــت داشــته باشــند. توســعه نیســت و از همــه انتظــار مــی رود در ایــن ابتــکار 

کار،  گــزارش شــماره ســی ســازمان »رصــد تجــارت جهانــی«، محــور اصلــی ایــن دســتور  گــزارش  طبــق بررســی های 

گرســنگی،  تصویــب 17 هــدف توســعه پایــدار و 169 هــدف مرتبــط بــا آن بــوده اســت. ایــن اهــداف از حــذف فقــر و 

ک و مقابلــه بــا  کاهــش ســایر نابرابری هــا، تــا پیش بــرد انتقــال انــرژی پــا دسترســی بــه آمــوزش، برابــری جنســیتی، 

کلــی، و ترویــج مشــارکت های بین المللــی را شــامل می شــود. از زمــان آغــاز اجــرای ایــن  تغییــرات اقلیمــی بــه طــور 

گرفته اســت. به  گســترده ای بــرای حرکــت بــه ســمت تحقــق ایــن اهــداف صورت  کار در ســال 2016، تاش هــای  دســتور 

عنــوان مثــال آنکتــاد بــه همــراه مرکــز تجــارت بین الملــل و ســازمان جهانــی تجــارت اطاعــات مربــوط بــه شــاخص های 

کلــی، اهــداف توســعه پایــدار  ــا اهــداف توســعه پایــدار را جمــع آوری می کننــد. بــه طــور  ــا تجــارت در ارتبــاط ب مرتبــط ب

کنــون در ایــن قــرن انجــام داده اســت. کــه بشــر تــا  نشــان دهنــده باالتریــن تــاش جمعــی چنــد وجهــی اســت 

کــه  کــه طیفــی از مداخــات سیاســتی  کشــورها، طبیعــی بــود  گســترده بیــن  بــا توجــه بــه روابــط تجــاری غیرمــرزی 

ــدار نقــش داشــته باشــد. بیانیــه رســمی اهــداف  ــذارد، در فرمول بنــدی اهــداف توســعه پای ــط تأثیــر می گ ــر ایــن رواب ب

ح هــای بالقــوه سیاســت تجــاری اســت. ایــن ارجاعــات عبارتنــد از: توســعه پایــدار حــاوی ارجاعــات متعــددی بــه طر

کمتــر توســعه . 1 کشــورهای  گمرکــی بــرای صادرکننــدگان از  اجــرای دسترســی بــدون ســهمیه و بــدون عــوارض 

یافتــه؛

کشاورزی؛. 2 حذف تدریجی یارانه صادرات محصوالت 

ممنوعیت یارانه های خاص شیات؛. 3

اصاح یارانه سوخت های فسیلی؛. 4

اقدام علیه شکار غیرقانونی، قاچاق و عرضه محصوالت غیرقانونی حیات وحش؛. 5

کشــورهای در حــال توســعه در سیســتم تجــارت . 6 کمــک بــه تجــارت و حمایــت از ادغــام  تامیــن مالــی بــرای 

جهانــی.

1. Sustainable Development Goals (SDGs)
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کــرات ســال 2022 دربــاره توافقنامــه یارانه هــای   گام هــا قــرار بــود به صــورت چندجانبــه )ماننــد مذا برخــی از ایــن 

شــیات در ســازمان تجــارت جهانــی(، برخــی منطقــه ای و برخــی ملــی انجــام شــوند. 

ــرده -  ک کمــک  ــدار  ــه توســعه بیشــتر پای کار 2030 اجرایــی شــد،  ب کــه دســتور  ــی  ــا سیاســت تجــاری از زمان آی

اســت؟ 

کار 2030 - ابتــکار ســازمان ملــل متحــد در راســتای تحقــق اهــداف توســعه پایــدار - در 1 ژانویــه 2016 بــه  دســتور 

اجــرا درآمــد. از آن تاریــخ، در مجمــوع 19672 اقــدام شــامل واردات، صــادرات، یارانــه یــا ســایر سیاســت های تجــاری 

گذاشــته اســت. ایــن هفــت هــدف شــامل مــوارد  بــر هفــت هــدف توســعه پایــدار منتخــب از 17 هــدف موجــود، تاثیــر 

ذیــل مــی شــوند:

هدف 1: پایان دادن به فقر در همه اشکال آن در همه جا؛

گرسنگی صفر؛ هدف 2: 

هدف 3: تضمین زندگی سالم و ارتقای رفاه برای همه در تمام سنین؛

هدف 6: آب تمیز و بهداشت عمومی؛

ک؛ هدف 7: انرژی مقرون به صرفه و پا

هدف 9: صنعت، نوآوری و زیرساخت؛ و

کوه یخ زیر آب(  هدف 14:  یارانه ها) 

کــه 45 درصــد از تغییــرات سیاســت تجــاری، نتایــج را بهبــود   ارزیابــی اثــرات پیگیــری ایــن اهــداف نشــان می دهــد 

می بخشــد؛ 27 درصــد آن، نتایــج را بدتــر می کنــد و 28 درصــد باقیمانــده خنثــی )بــدون تاثیــر( بــوده اســت. ایــن نتایــج 

کــه  در مقایســه بــا ســابقه و نتایــج سیاســت های اجــرا شــده تــا پیــش از ســال 2016 بــه نظــر چشــمگیر نمی رســد؛ چــرا 

ــیده  ــود بخش ــدار را بهب ــعه پای ــا توس ــط ب ــداف مرتب ــاری، اه ــت تج ــرات سیاس ــد از تغیی ــال 2016، 46 درص ــش از س پی

گذاشــته، از ســال  کــه تغییــرات سیاســت تجــاری بــر اهــداف توســعه توســعه پایــدار تاثیــر  گرچــه تعــداد دفعاتــی  اســت؛ ا

کل مداخــات سیاســت تجــاری اجــرا شــده از هــر نــوع نیــز 32  2016 بــه طــور متوســط 10 درصــد افزایــش یافتــه و تعــداد 

درصــد افزایــش یافتــه اســت. در واقــع بــا وجــود نتایــج انــدک، بهبودهایــی نیــز حاصــل شــده اســت؛ بــه عنــوان مثــال تــا 

کــرده بــود، امــا  پیــش از ســال 2016، یــک ســوم تغییــرات مرتبــط بــا سیاســت تجــاری، اهــداف توســعه پایــدار را مختــل 

کاهــش یافتــه اســت.   کار 2030، ایــن میــزان بــه 27 درصــد  پــس از اجرایــی شــدن دســتور 
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نمودار 3. میزان اثرگذاری تغییرات سیاست تجاری بر اهداف توسعه پایدار
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کشورهای فقیرتر 4-1. اثرات سیاست تجاری بر توسعه پایدار در 
ــرده اســت. از ســال 2016، در چهــار  ک ــروه طبقه بنــدی  گ ــه چهــار  ــر اســاس درآمــد ســرانه ب کشــورها را ب بانــک جهانــی 

مــورد از هفــت هــدف توســعه پایــدار مــورد مطالعــه در اینجــا، بیــش از نیمــی از تغییــرات سیاســت تجــاری اتخــاذ شــده 

کشــورها، معیارهــای مرتبــط بــا اهــداف توســعه پایــدار را بهبــود بخشــیده اســت. بــرای  گــروه  کــم درآمدتریــن  توســط 

کشــورها، دو هــدف از سیاســت های تجــاری ســازگار بــا توســعه پایــدار ســود بردنــد، امــا در یــک  گــروه درآمــدی  باالتریــن 

کــه در ســهم سیاســت های  هــدف نیــز  عقبگــرد وجــود داشــت. چشــمگیرتر از همــه، تغییــر انــدک ارزشــمندی بــود 

کشــور بــا درآمــد پاییــن و متوســط مشــاهده شــد. کمــک بــه تحقــق اهــداف توســعه پایــدار در 108  تجــاری در 

ــروه  گ ــد، از ســال 2016 و براســاس  کرده ان ــدار را اجــرا  ــر اهــداف توســعه پای ــر ب ــه اقدامــات مؤث ک کشــورهایی  تعــداد 

درآمــدی در نمــودار ذیــل )4( قابــل مشــاهده مــی باشــد.

گروه های درآمدی کشورهای مجری اقدامات موثر بر اهداف توسعه پایدار از سال 2016 و بر اساس  نمودار 4. 

4-2. سیاست های تجاری در طول همه گیری و تاثیر آن بر دستاوردهای توسعه پایدار
گونــه نقــص و  کوویــد-19 را نمی تــوان دلیلــی بــر هــر  کــه آغــاز همه گیــری  توجــه بــه ایــن نکتــه بســیار ضــروری اســت 

کارآمــدی در مشــارکت سیاســت های تجــاری در دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار دانســت. هنــگام مقایســه  نا
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کلیــدی بــه انــدازه قابــل توجهــی تغییــر  مداخــات انجــام شــده در طــول ســال های 2016-19 و 2020-22، معیارهــای 

کــه معیارهــای مرتبــط بــا توســعه را بهبــود می بخشــد، طــی ایــن دوره  نمی کننــد. بــا ایــن وجــود ســهم مداخاتــی 

گیــری اســت بــا  کــه متاثــر از همــه  از 0.44 بــه 0.46 افزایــش یافتــه اســت. در واقــع طــی مقایســه دوره 2022-2020 

کــه دســتیابی بــه  کننــده توســعه پایــدار 0.02 افزایــش یافــت، ســهم اقداماتــی  دوره 2016-19، ســهم اقدامــات تســهیل 

کاهــش یافــت و ســهم اقدامــات خنثــی بــدون  کنــدی مواجــه می ســاخت 0.02  ــا چالــش و  اهــداف توســعه پایــدار را ب

تغییــر باقــی مانــد.

4-3.  بررسی امکان تنش ساختاری میان سیاست تجاری لیبرال و ترویج توسعه پایدار 
طبــق بررســی ها، تنــش میــان سیاســت هــای تجــارت لیبــرال و توســعه پایــدار در اهــداف شــماره یــک و شــش وجــود 

نــدارد. تنهــا بــرای یــک چهــارم اقدامــات مرتبــط بــا سیاســت تجــاری از ســال 2016، تنــش در اهــداف دو، ســه، شــش 

ــه بیــش از 90 درصــد از  ــا جایی ک ــل توجــه اســت؛ ت و چهــارده ایجــاد شــده اســت.این تنــش در هــدف نهــم بســیار قاب

کــه معیارهــای مربــوط بــه اهــداف توســعه پایــدار را بهبــود بخشــیده اســت،  تغییــرات مرتبــط بــا سیاســت های تجــاری 

گیــری ایــن تنــش را در اهــداف شــماره  تجــارت را مخــدوش می کنــد یــا اصاحــات تجــاری را از بیــن می بــرد. شــروع همــه 

کاهــش داده اســت.  کمــی افزایــش  داد، امــا تنــش در هــدف چهــارده را  یــک، دو وســه 

کــه تــا بــه امــروز بــه نــدرت مداخــات آزادســازی سیاســت تجاری  گــزارش نشــان می دهــد  شــواهد ارائــه شــده در ایــن 

ــه از شــیوه های تجــاری  ک ــر دولت هــا متقاعــد شــوند  گ ــرده اســت. ا ک کمــک  ــدار  ــه اهــداف توســعه پای ــه دســتیابی ب ب

کار 2030 بــه اجــرا درآمده انــد، دســت بکشــند، بیــش از 55 درصــد از مداخــات  کــه از زمــان دســتور  مخــرب بــازار 

سیاســت تجــاری باقیمانــده در اهــداف یــک، دو، ســه، شــش و هفــت باعــث بهبــود توســعه پایــدار خواهــد شــد )45 

گذاشــتن ایــن شــیوه های تحریف کننــده تجــارت بــه طــور  کنــار  درصــد اقدامــات باقیمانــده هیــچ تأثیــری ندارنــد(. 

قابل توجهــی عملکــرد هــدف  9را مختــل می کنــد؛ امــا پاســخ درســت در اینجــا بحــث در  بــاره اثربخشــی سیاســت های 

کــه توســعه بخــش خصوصــی را ارتقــا می دهنــد. جایگزینــی اســت 

قسمت دوم: رصد تجارت ایران و جهان
در ایــن بخــش تــاش شــده اســت تــا آخریــن داده هــای تجــارت ایــران و جهــان و تحلیل هــای مرتبــط بــا آن، بــا تمرکــز 

بــر پاییــز 1401 بــه اختصــار بیــان شــود. 
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1. تجارت ایران در پاییز 1401
گمــرک جمهــوری اســامی ایــران )کــه باعــث می شــود پــاره ای تغییــرات  در نمــودار )5( بــا اســتفاده از ســرجمع آمارهــای 

ــه ارزش  ــد ماهان ــه رون ــی ب ــد( نگاه ــته باش ــور عــراق تاثیــری نداش کش ــذف  ــروه 27 و ح گ ــذف  ــد ح ــدید مانن ــاری ش آم

کشــور شــده اســت. شــاید مهم تریــن پیــام ایــن نمــودار تفکیــک ســه دوره رونق-رکــود- صــادرات غیرنفتــی و واردات 

کشــور و از آن مهم تــر همبســتگی شــدید و بهنــگام )کامــا همزمان( صــادرات و واردات  رونــق در بخــش خارجــی اقتصــاد 

کــه انعــکاس ســهم بری بــاالی مــواد اولیــه در واردات و ارزش افــزوده پاییــن در صــادرات غیرنفتــی اســت. باشــد 

نمودار 5. روند ماهانه ارزش صادرات غیرنفتی و واردات 

1-1. روند فصلی ارزش صادرات و واردات
کــه دوره  نــگاه فصلــی بــه داده هــا روندهــای ســه گانه را بهتــر نمایــان می ســازد. ایــن نمــودار )6( نشــان می دهــد 

اول از بهــار 1394 تــا زمســتان 1396 و دوره دوم از بهــار 1397 تــا بهــار 1399 بــه طــور انجامیده انــد و دوره رونــق 

ــای  ــدید قیمت ه ــش ش ــه افزای ــه دارد. البت ــر ادام ــال حاض ــد در ح ــیب تن ــا ش ــده و ب ــروع ش ــت ش ــدای دول ــوم از ابت س

کرونایــی  جهانــی مهم تریــن عامــل رونــق اخیــر اســت. امــا ایــن رونــد بازگشــتی بــه رغــم تحقــق روندهــای عمومــا منفــی 

کشــورهای در حــال توســعه، مجــددا انعکاســی از اساســی بــودن صــادرات غیرنفتــی بــرای  کرونایی در ســایر  و پســا
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کیفیــت تجــارت خارجــی  کاهــش شــاخص  کرونایی، بیــش از همــه خــود را در  خریــداران خارجــی اســت. رونــد پســا

کــه در حــوزه صــادرات، رونــق ایجــاد شــده چنــدان اقتصــادی و مبتنــی  کــرد  نشــان می دهــد. می تــوان چنیــن برداشــت 

ــت. ــوده اس ــری نب ــوان رقابت پذی ــاء ت ــر ارتق ب

نمودار 6.  روند فصلی ارزش صادرات و واردات

کشــور )هــر فصــل نســبت بــه فصــل قبــل( ایــن ســه دوره را بــه خوبــی نمایــش  نگاهــی بــه رشــد فصلــی صــادرات غیرنفتــی 

می دهــد )نمــودار 7(.
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نمودار 7. رشد فصلی صادرات غیرنفتی

کشــور، رونــق در حــوزه واردات بــه جهــت تامیــن تــراز موجــود مــواد  گی هــای اصلــی دوره رونــق اقتصــادی در  یکــی از ویژ

کــه نمــودار )8( نمایــش می دهــد، ســفارش ایــن اقــام بــا رشــد قابــل توجــه ای  گونــه  اولیــه و ماشــین آالت اســت. همــان 

از ابتــدای ســال 1400 بــه ایــن ســو همــراه بــوده اســت.
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نمودار 8: روند فصلی واردات ماشین آالت و مواد اولیه

1-2. صادرات و واردات تجمعی نه ماهه طی هشت سال اخیر
ــا هــم مقایســه می کنــد و نشــان  ــه ماهــه طــی هشــت ســال اخیــر را ب نمــودار )9( میــزان صــادرات و واردات تجمعــی ن

گذشــته بی تکــرار  کشــور در انتهایــی پاییــز طــی هشــت ســال  کــه ســال 1401 بــه لحــاظ رونــق تجــارت خارجــی  می دهــد 

کــه ایــن رونــق در ســال دوم یــک دولــت در دوره اول ریاســت جمهوری  بــوده اســت. ایــن پدیــده بــه ویــژه از ایــن بابــت 

آن اتفــاق افتــاده نیــز بی نظیــر اســت.
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نمودار 9. میزان صادرات و واردات تجمعی نه ماهه طی هشت سال اخیر

1-3. پیش بینی حجم تجارت غیر نفتی تا پایان 1401
نمــودار )9( حســب عملکــرد هفــت ســال قبــل تــا پیــش از ســال 1401، مبتنــی بــر عملکــرد نــه ماهــه، تجــارت ایــران در 

گذشــته بــه طــور متوســط تجــارت در انتهــای زمســتان رشــدی  پایــان ســال را پیش بینــی می کنــد. طــی هفــت ســال 

گاه در انتهــای پاییــز حجــم  38.3 درصــدی نســبت بــه تجــارت در انتهــای پاییــز داشــته اســت. بــر همیــن اســاس، هــر 

کــه ایــن  کــرده اســت  تجــارت بــه حــدود 70 میلیــارد دالر رســیده اســت، در انتهــای ســال رقــم 100 میلیــارد دالر را طــی 

کــه بــرای نخســتین بــار در طــول تاریــخ تجــارت غیرنفتــی  خ داده اســت. از آنجــا  مهــم صرفــا در ســال های 1396 و 1400 ر

کــه  کــرده و بــه 87.4 میلیــارد دالر رســیده اســت، پیش بینــی می شــود  ایــران در انتهــای پاییــز از 80 میلیــارد دالر عبــور 

کشــور از 120 میلیــارد دالر فراتــر رود. در انتهــای زمســتان حجــم تجــارت خارجــی 
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نمودار 10. پیش بینی حجم تجارت غیر نفتی تا پایان 1401

کیفیت تجارت خارجی )فروردین 1394 تا آذر 1401(  .4-1
در ایــن قســمت بــا محاســبه ارزش واحــد ســبد صادراتــی و ارزش واحــد ســبد وارداتــی و ســپس تقســیم ایــن دو و طــی 

گرفتــه شــده اســت( شــاخصی  ــر 100 در نظــر  کــردن فراینــد شاخص ســازی پــس از ایــن دو مرحلــه )کــه ســال 1395 براب

کــه می توانــد انعکاســی از قــدرت خلــق ارزش افــزوده اقــام صادراتــی و وارداتی و ســطح پیچیدگی  محاســبه شــده اســت 

کیفیــت مواجــه شــده اســت امــا از ســال  کشــور بــا ارتقــاء  کرونا  آنهــا باشــد. نتیجــه جالــب توجــه اســت. طــی دوره پســا

کیفیــت پایین تــر می آیــد،  کاســته شــده اســت. هــر چــه شــاخص  کیفیــت تجــارت خارجــی  ابتــدای ســال 1401 دائمــا از 

کشــور نیــز افزایــش می یابــد )نمــودار 11(.  وابســتگی بــه اقتصــاد بــه منافــع نفتــی بــرای تامیــن ســبد وارداتــی 
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کیفیت تجارت خارجی )فروردین 1394 تا آذر 1401( نمودار 11.  شاخص 

2. تجارت جهانی در سه ماهه سوم 2022
کاال نســبت  کاهــش یافتــه اســت. طــی ســه ماهــه ســوم 2022، تجــارت  رشــد تجــارت جهانــی در نیمــه دوم ســال 2022 

کاهــش یافتــه اســت. تجــارت خدمــات البتــه طــی ایــن مــدت حــدود 1.3 درصــد  بــه ســه ماهــه دوم، حــدود یــک درصــد 

کــرد.  افزایــش پیــدا 
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(UNCTAD, 2022)

نمودار 12. روند تجارت جهانی در فصل سوم 2022

کاهش ارزش تجارت بین الملل در نیمه دوم سال 2022   .1-2
کاهــش ســرعت تجــارت در نیمــه دوم ســال 2022  بدتــر شــدن شــرایط اقتصــادی و افزایــش عــدم اطمینــان، منجــر بــه 

کاهــش قیمــت محصــوالت  کاهــش ارزش تجــارت بین الملــل در نیمــه دوم ســال 2022 ناشــی از  شــده اســت. بخشــی از 

کــه در ســطح بین المللــی معاملــه می شــوند  اولیــه به ویــژه انــرژی اســت. در مقابــل، قیمــت نهاده هــای واســطه ای 

کاالهــای مصرفــی در همیــن دوره بــه افزایــش خــود ادامــه داده و نگرانی هــای بیشــتری را در حــوزه تــداوم تــورم  و 

کاالهــا محــدود شــده اســت؛ تجــارت خدمــات  کنــون بــه  کاهــش ارزش تجــارت جهانــی تا کــرده اســت.  جهانــی ایجــاد 

ــر بــوده و ارزش آن در نیمــه دوم ســال 2022 افزایــش داشــته اســت.  انعطاف پذیرت
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(UNCTAD, 2022)

کاال در فصل سوم 2022 نمودار 13. شاخص های ارزش و حجم در تجارت جهانی 

کاالهــای بیــن المللــی در نیمــه دوم ســال 2022 تثبیــت شــده اســت، حجــم تجــارت در ســه  کــه ارزش تجــارت  در حالــی 

ماهــه ســوم 2022 افزایــش یافتــه اســت و انتظــار مــی رود در ســه ماهــه چهــارم نیــز افزایــش یابــد. رشــد مثبــت حجــم 

تجــارت بین الملــل نشــان دهنده انعطاف پذیــری تقاضــای جهانــی اســت.

کشورها در سه ماهه سوم 2022 کاالیی  2 -2. رشد تجارت 
ــن  ــر در حــوزه تجــارت در ژوئ کشــورهای برت ــه اســتثنای رشــد منفــی در صــادرات ژاپــن )2- درصــد( صــادرات ســایر  ب

2022 بــه افزایــش خــود ادامــه داد. رشــد واردات نیــز در ژوئــن 2022 افزایــش یافــت و همــه تاجــران برتــر رشــد مثبــت 

ــدی  ــورها رش کش ــی  ــد( مابق ــن )3- و 4- درص ــا و ژاپ ــه اروپ ــز اتحادی ــه ج ــز ب ــه نی ــاه ژوئی ــد. در م کردن ــت  ــالیانه را ثب س

کرده انــد. مثبــت را در صادراتشــان تجربــه 

کردنــد و تنهــا  کاال ثبــت  کشــورهای بــزرگ تجــاری در مــاه اوت نیــز رشــد ســاالنه قابــل توجهــی در صــادرات و واردات 

کاال را در  کــرد. بریتانیــا قــوی تریــن رشــد ســاالنه صــادرات  ژاپــن در بخــش صــادرات رشــد منفــی )1- درصــد( را ثبــت 

کــرد. مــاه اوت )37 درصــد( ثبــت 

کــرد در حالــی  کاال را در مــاه ســپتامبر )24 درصــد( ثبــت  ایــاالت متحــده آمریــکا قــوی تریــن رشــد ســاالنه صــادرات 

کشــورهای اصلــی در مــاه  کــرد. در بخــش واردات، رشــد بــرای همــه  کــه ژاپــن همچنــان رشــد منفــی )1- درصــد( را ثبــت 

خ داده اســت. کنــد شــد و بــرای بریتانیــا 1 درصــد رشــد منفــی ر ســپتامبر نســبت بــه مــاه قبــل 
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کشورها در تابستان و ابتدای پاییز 2022 )میلیارد دالر( کاالیی  جدول 2. روند رشد ماهانه صادرات 

کشور/ منطقه
سپتامبراوتژوئیهژوئن

درصدارزشدرصدارزشدرصدارزشدرصدارزش

331183331831573236چین

321072304-2385216اتحادیه اروپا

18324176221802217624آمریکا

1-162-460-264-64ژاپن

405441946374820بریتانیا

585609577572کره جنوبی

(WTO, 2022)

کشورها در تابستان و ابتدای پاییز 2022 )میلیارد دالر( کاالیی  جدول 3 : روند رشد ماهانه واردات 

کشور/ منطقه
سپتامبراوتژوئیهژوئن

درصدارزشدرصدارزشدرصدارزشدرصدارزش

2331232223602380چین

27431258272753527525اتحادیه اروپا

29819283152961628613آمریکا

7520751980227612ژاپن

1-6766613662162بریتانیا

6019652266286118کره جنوبی

(WTO, 2022)

2-3. روند تجارت خدمات در سه ماهه سوم 2022
در مــاه ژوئــن، بریتانیــا و ژاپــن بــه ترتیــب رشــد منفــی صــادرات خدمــات بازرگانــی )5- و 2- درصــد( را نشــان دادنــد. 

کــه بریتانیــا و ژاپــن بــه ترتیــب رشــد  در بخــش واردات، هنــد بیشــترین رشــد را بــا 46 درصــد بــه ثبــت رســاند، در حالــی 

کردنــد. منفــی 3 درصــد و منفــی 11 درصــد را ثبــت 

ــه ترتیــب رشــد منفــی صــادرات خدمــات تجــاری )3- و 10- درصــد( را نشــان  ــا و ژاپــن ب در مــاه ژوئیــه نیــز بریتانی
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کــه هنــد بــا 22 درصــد  کردنــد، در حالــی  دادنــد. در بخــش واردات، برخــی از تجــار بــزرگ نیــز رشــد منفــی را ثبــت 

بیشــترین رشــد را بــه ثبــت رســاند.

کــرد. در ســمت واردات نیــز  هنــد باالتریــن رشــد صــادرات خدمــات بازرگانــی )24 درصــد( را در اوت 2022 ثبــت 

کــه هنــد همچنــان بیشــترین رشــد را  بــا 27  تنهــا اتحادیــه اروپــا رشــد منفــی )3- درصــد( را نشــان می دهــد، در حالــی 

درصــد  بــه ثبــت رســاند.

همچنیــن هنــد بیشــترین رشــد صــادرات خدمــات بازرگانــی )30 درصــد( را در ســپتامبر 2022 نشــان داد. در ســمت 

کــه هنــد همچنــان بیشــترین رشــد )28  کردنــد، در حالــی  کــره رشــد منفــی را ثبــت  واردات، چیــن، ژاپــن و جمهــوری 

درصــد( را بــه ثبــت رســاند.

کشورها در تابستان و ابتدای پاییز 2022 )میلیارد دالر( جدول 4. روند رشد ماهانه صادرات خدمات بازرگانی 

کشور/ منطقه
سپتامبراوتژوئیهژوئن

درصدارزشدرصدارزشدرصدارزشدرصدارزش

5-3812359391934چین

2-116911571115109اتحادیه اروپا

7416741675167617آمریکا

4-10153132-211-13ژاپن

2-338936-533-34بریتانیا

4-1118111112610کره جنوبی

2525232025242830هند

(WTO, 2022)



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

کشورها در تابستان و ابتدای پاییز 2022 )میلیارد دالر( جدول 5: روند رشد ماهانه واردات خدمات 

کشور/ منطقه
سپتامبراوتژوئیهژوئن

درصدارزشدرصدارزشدرصدارزشدرصدارزش

1-4015391440542چین

310117-190-93688اتحادیه اروپا

5629541754155619آمریکا

1-6201915-1117-15ژاپن

9238222-319-20بریتانیا

1-1111115122310کره جنوبی

1646142215271628هند

(WTO, 2022)1

2-4. روند تجارت منطقه ای در سه ماهه سوم 2022
کاال بــه طــور قابــل توجهــی باالتــر از ســطح ســه ماهــه ســوم 2021 بــرای  در ســه ماهــه ســوم 2022، ارزش تجــارت جهانــی 
کشــورهای در حــال توســعه )جنوب-جنــوب( حــدود 13  کشــورهای در حــال توســعه و توســعه یافتــه بــود. تجــارت بیــن 
درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه ســال 2021 بــود. تجــارت جنوب-جنــوب بــدون احتســاب اقتصادهــای آســیای شــرقی 
کشــورهای  کاهــش تجــارت در ســه ماهــه ســوم 2022 نســبت بــه ســه ماهــه دوم 2022 بــرای  کــرد.  19 درصــد رشــد 

توســعه یافتــه و در حــال توســعه مشــابه بــود. 

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در فصل سوم 2022 کاالیی  جدول 6. رشد تجارت 

کشورها گروه 
رشد فصلیرشد ساالنه

صادراتوارداتصادراتواردات

1-2-1512کشورهای توسعه یافته

1-1-1114کشورهای در حال توسعه

1-13تجارت جنوب- جنوب

کشورهای شرق آسیا( 4-3-1421کشورهای در حال توسعه )بدون 

1.  WTO, MONTHLY TRADE TRENDS: MAY 2022 - JUNE 2022, 2022
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کشورها گروه 
رشد فصلیرشد ساالنه

صادراتوارداتصادراتواردات

کشورهای شرق آسیا( 6-19تجارت جنوب- جنوب )بدون 

(UNCTAD, 2022)

2-5. روند تجارت جهانی در سطوح بخشی در سه ماهه سوم 2022
ــوده  ــرژی ب ــوزه ان ــوالت ح ــارت محص ــش ارزش تج ــل افزای ــه دلی ــا ب ــته عمدت گذش ــال  ــارت در س ــه تج ــل توج ــد قاب رش

ک، مــواد شــیمیایی، وســایل  کــه تجــارت در برخــی بخــش هــا افزایــش داشــته اســت )ماننــد پوشــا ــی  اســت. در حال

نقلیــه جــاده ای(، ارزش تجــارت در ســه ماهــه ســوم 2022 بــرای چندیــن بخــش از جملــه داروســازی، مــواد معدنــی، 

ــا ســه ماهــه  ــوده اســت. در مقایســه ب ــر از ســه ماهــه ســوم 2021 ب کمت تجهیــزات ارتباطــی و تجهیــزات حمــل و نقــل 

ک،  ــود، امــا در بخــش پوشــا کمتــر ب کثــر بخــش هــا  ــرای ا دوم ســال 2022، ارزش تجــارت در ســه ماهــه ســوم 2022 ب

ــر بــوده اســت1. تجهیــزات ارتباطــی و تجهیــزات اداری بــه طــور قابــل توجهــی باالت
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(UNCTAD, 2022)

نمودار 14. رشد تجارت در سطوح بخشی در سه ماهه سوم 2022

1.  WTO, MONTHLY TRADE TRENDS: JUNE 2022 - JULY 2022, 2022
WTO, MONTHLY TRADE TRENDS: AUGUST 2022 - SEPTEMBER 2022 , 2022
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2-6. تغییر الگوهای تجاری در پرتو جنگ در اوکراین
در پاســخ بــه حملــه روســیه بــه اوکرایــن، بســیاری از دولت هــا تحریم هــای مالــی قابــل توجهــی را علیــه فدراســیون 

کردنــد. دولت هــا همچنیــن تدابیــر تجــاری موقتــی را بــرای ممنوعیــت تجــارت برخــی از  روســیه و بــاروس اعمــال 

محصــوالت بــا فدراســیون روســیه و بــاروس بــه تصویــب رســاندند. رصــد مرورگرهــای تجــارت1 از مــاه مــی 2022، تأثیــر 

ایــن تحریم هــای مالــی و ممنوعیــت تجــارت محصــوالت خــاص بــر صــادرات از فدراســیون روســیه را نشــان می دهــد.

کشــورهای دارای اقدامات محدودکننده  نمودار میله ای ذیل )14( ســهم تجارت با فدراســیون روســیه را از ســوی 

کــه تحریم هــای  کشــورهایی اســت  گــروه »کشــورهای دارای تدابیــر محدودکننــده« شــامل  و فاقــد آن مقایســه می کنــد. 

کــرده بودنــد. برجســته ترین  مالــی یــا محدودیت هــای واردات یــا صــادرات محصــول خاصــی را تــا ســپتامبر 2022 وضــع 

محصــوالت صادراتــی فدراســیون روســیه بــر اســاس یکــی از معیارهــای زیــر انتخــاب شــده اســت؛ اول این کــه ســهم بــازار 

کشــور از آن محصــول بیــش از  کشــور در محصــول مــورد نظــر بیشــتر از 10 درصــد باشــد و یــا ارزش صــادرات  جهانــی ایــن 

کشــور نیــز بــر اســاس ارزش واردات تعییــن شــده اســت.  1 میلیــارد دالر باشــد. محصــوالت وارداتــی مشــخص شــده هــر 

(ITC, 2022)

کشورهای   نمودار 15. مقایسه سهم تجارت با فدراسیون روسیه از سوی 

دارای اقدامات محدودکننده و فاقد آن در سه ماهه سوم 2022

1.  Trade Briefs
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بــرای  وقــوف بــر جزئیــات بیشــتر در رابطــه بــا این کــه ممکــن اســت ســایر روندهــا، ماننــد فصلــی بــودن،  نیــز بــر جریــان 

کــه داده هــای تجــارت را از ژانویــه 2019 تــا ســپتامبر  گذاشــته باشــد، نمــودار خطــی ذیــل )15( ارائــه شــده  تجــارت تأثیــر 

2022 نشــان می دهــد.

(ITC, 2022)

نمودار 16.روند تجارت روسیه با شرکای منتخب، ژانویه 2019 تا سپتامبر 2022

اقدامــات  دارای  کشــورهای  بــه  روســیه  فدراســیون  صــادرات  کل  ســهم   ،2022 ســپتامبر  تــا   2021 ســپتامبر  بیــن 

کشــورهای دارای اقدامــات محدودکننــده 6 میلیــارد  کاهــش یافــت و ارزش صــادرات نیــز بــه  محدودکننــده 27 درصــد 

کشــورهای بــدون اقدامــات محدودکننــده 8.6 میلیــارد دالر  کــه صــادرات بــه  کاهــش یافــت. ایــن در حالــی اســت  دالر 

کشــورهای دارای تدابیــر محدودکننــده بــا  کل واردات فدراســیون روســیه از  افزایــش یافــت. در همیــن مــدت، ســهم 

کشــورهای دارای اقدامــات محدودکننــده  کاهــش یافــت و ارزش واردات نیــز از  کاهــش 22 درصــدی )بــه 24 درصــد( 

کشــورهای بــدون تدابیــر محدودکننــده 1.7 میلیــارد  کاهــش یافــت؛ در عیــن حــال ارزش واردات از  3.9 میلیــارد دالر 

دالر افزایــش یافــت.

2-7. پیش بینی روند آتی تجارت جهانی
در مســیر پیش بینــی رونــد آتــی تجــارت جهانــی، دو دســته از عوامــل منفــی و مثبــت اثرگــذار را می تــوان از یکدیگــر 

ــود: ــک نم تفکی
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عوامل منفی شامل موارد ذیل می شود:

کمتر رشد اقتصادی 
خ هــای بهــره، تــورم  پیش بینی هــای رشــد اقتصــادی بــرای ســال 2023 بــه دلیــل قیمت هــای بــاالی انــرژی، افزایــش نر

پایــدار در بســیاری از اقتصادهــا و ســرریزهای منفــی اقتصــاد جهانــی ناشــی از جنــگ در اوکرایــن بــه ســمت پاییــن 

بازنگــری می شــوند.

کاالهای مورد معامله قیمت باالی 
کاالهــای مصرفــی، تقاضــا  کــه افزایــش قیمــت انــرژی و افزایــش مــداوم قیمــت نهاده هــای واســطه ای و  انتظــار مــی رود 

کاهــش حجــم تجــارت بیــن المللــی شــود. کاهــش دهــد و منجــر بــه  بــرای واردات را 

نگرانی از پایداری بدهی
خ بهــره نگرانی هــای قابــل توجهــی را بــرای پایــداری بدهــی ایجــاد  ســطوح بی ســابقه بدهــی جهانــی و افزایــش نــر

ــاال را بیشــتر  ــر دولت هــای دارای بدهــی ب ــی، فشــار ب ــه ســخت تر شــدن مــداوم شــرایط مال ک می کنــد. انتظــار مــی رود 

ــر ســرمایه گذاری ها و جریان هــای تجــارت بین المللــی تأثیــر منفــی بگــذارد. کنــد و ب کنــد، آســیب پذیری ها را تشــدید 

عوامل مثبت نیز شامل موارد ذیل می شود:

بهبود در لجستیک تجارت جهانی
کشــتی های  کوویــد-19 ســازگار شــده اند.  ــا چالش هــای ناشــی از همه گیــری  کنــون ب کشــتیرانی ا بنــادر و شــرکت های 

گرچــه  جدیــد در حــال ورود بــه مســیرهای حمــل و نقــل هســتند و ازدحــام بنــادر در حــال مرتفــع شــدن می باشــد. ا

خ هزینــه هــای باربــری همچنــان باالتــر از میانگیــن قبــل از همه گیــری اســت، امــا رونــد آن نزولــی اســت. نــر

به نتیجه رسیدن قراردادهای تجاری
منطقــه ای،  جامــع  اقتصــادی  مشــارکت  ماننــد  شــده اند،  امضــا  اخیــرا  کــه  توافق نامه هایــی  می شــود  پیش بینــی 

کوچک تــر، بــا اجرایــی شــدن و  منطقــه آزاد تجــاری قــاره آفریقــا و همچنیــن تعــدادی از موافقت نامه هــای تجــاری 

کننــد. حصــول نتایــج مقدماتــی از آن هــا، شــتابی در رونــد تجــارت بین المللــی ایجــاد 

سایر عوامل موثر بر الگوهای تجارت بین المللی نیز شامل موارد ذیل می شوند:

تغییر شکل زنجیره های تامین جهانی
کاهــش ریســک   مخاطــرات و  نااطمینانی هــا بــرای عملیــات زنجیــره تامیــن جهانــی همچنــان باالســت. راهبردهــای 

ماننــد تنــوع بخشــیدن بــه تامین کننــدگان بــه احتمــال باالیــی بــر الگوهــای تجــارت بین المللــی در ســال آینــده تاثیــر 

گذاشــت. خواهنــد 
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گذار به سوی اقتصاد جهانی سبزتر
انتظــار مــی رود تاش هــا بــرای اقتصــاد جهانــی ســبزتر، تقاضــا بــرای محصــوالت ســازگار بــا محیــط زیســت را افزایــش  و 

کاهــش  دهــد. ایــن تغییــرات  کربــن بــاال و انرژی هــای حــاوی ســوخت های فســیلی را  کاالهــای بــا محتــوای  تقاضــا بــرای 

در الگوهــای تجــارت بیــن المللــی منعکــس خواهــد شــد1.

1.  UNCTAD, 2022
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