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تجارت و رشد اقتصادی



اقتصادهای در حال توسعه/ اهمیت تجارت
ن است  کته حاکی از ایتجارت در اقتصادهای در حال توسعه، نقش سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی در رابطه با و مشترک اخیر یکی از نتایج مطالعه 

همراه رشد صادرات به افزایش یافته که 2021درصد در سال 39به 1990درصد در سال 16در حال توسعه در صادرات جهانی از مجموع کشورهای سهم 
هتانی و گروه اقتصادها را هم به تناسب مشتارک  ننهتا در زنجیتره ارز  جرفاه و رشد اقتصادی این بهبود وضعی  جهان، کل تجارت در افزایش سهم و 

در هتزار میییتارددالر 3.38صادرات کاالیی اقتصادهای در حال توستعه از . کننده تجارت، به دنبال داشته اس ها و ابزارهای توسعه و تسهیلاعمال سیاس 
و 2005در سال میییارد دالر 563و صادرات خدمات این گروه اقتصادها نیز از حدود 2021در سال هزار میییارددالر 9.6برابر افزایش به 2.8با 2005سال 

.  رسیده اس 2021در سال هزار میییارددالر 1.6با رشدی مشابه کاال، به 
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هزار میلیارد دالر-صادرات کاالها و خدمات اقتصادهای در حال توسعه

صادرات کاالها

صادرات خدمات



ترکیه / اهمیت تجارت 

کته یکتی از دهتدبررسی روند تغییرات رشد تولید ناخالص داخیی از منظر اقالم هزینه نهایی اقتصادهای در حال توسعه نشان متی•
ترکیته های اقتصتادبه عنوان نمونه، بررسی داده. کننده رشد اقتصادی، رشد صادرات کاالها و خدمات اس عوامل محرک و تامین

رشد متوسط. مبین نقش مهم صادرات کاالها و خدمات در تامین رشد اقتصادی این کشور اس 2021الی 2015برای بازه زمانی 
درصد و متوسط رشد ساالنه صادرات کاالهتا و ختدمات نن نیتز در همتین 4.5اقتصادی ساالنه ترکیه طی بازه زمانی مزبور حدود 

درصد از رشد اقتصادی ترکیه طی دوره مورد بررسی، توستط افتزایش صتادرات 30نزدیک به . درصد بوده اس 4.96دوره، حدود 
درصد بتوده کته یکتی از دالیتل مهتم 11نیز رشد اقتصادی این اقتصاد حدود 2021در سال . کاالها و خدمات، تامین شده اس 

واحددرصدی این حوزه در رشد مزبتور بتوده 5درصدی صادرات کاالها و خدمات ترکیه با مشارک  24.9تحقق این رشد، افزایش 
. اس 

شتابه، های میی، گویای تکرار اتفاقی مشابه ترکیه و یتا برختی از اقتصتادهای در حتال توستعه مهای تجارت ایران در حسابداده•
ه تنها ایفاگر دهد که برخالف ترکیه، در اقتصاد ایران صادرات کاالها و خدمات نبررسی و تجزیه و تحییل نمارها، نشان می. نیس 

.      ته اس ها، به عنوان عامیی کاهنده در رشد مزبور تاثیر گذاشنقش محرک در تامین رشد اقتصادی نبوده بیکه در برخی دوره



تجارت واقعی

، رونتد عمتومی صتادرات و واردات 1400التی 1390طی بازه زمتانی •
واقعی کاالها و خدمات ایران، نزولی بوده کته سترع  کتاهش بترای 

. واردات به مراتب بیشتر از صادرات بوده اس 
های میی، صادرات کاالها و خدمات در ستال بر اساس دادهای حساب•

هزارمیییاردتومتان 253، حدود 1395های ثاب  سال و به قیم 1390
ر هزارمیییاردتومان رسیده که رقمی کمت222به 1400بوده و در سال 

میانگین رشد واقعتی ستاالنه صتادرات کاالهتا و . اس 1390از سال 
. درصد اس 1.29، منفی 1400الی 1390خدمات طی سال 

. مشابه موضوع فوق برای واردات کاالها و ختدمات نیتز صتادق است •
هتتای ثابتت  و بتته قیمتت 1390واردات کاالهتتا و ختتدمات در ستتال 

کته بوده( تقریباً دو برابر صادرات)هزارمیییاردتومان 510،حدود 1395
کتاهش ( درصد صادرات58)هزارمیییاردتومان 128به 1400در سال 

و االهتا واردات کمیانگین رشد واقعی ساالنه . قابل توجهی یافته اس 
. اس درصد 12.9، منفی 1400الی 1390های سالخدمات طی 

تشدید تحریم، محتدودی  دسترستی بته منتابد و درنمتدهای ارزی و •
ز های کاالیی، ااعمال ممنوعی  و محدودی  برای واردات برخی گروه

ی دالیل عمده تغییرات و تحوالت تجاری کشور طی دوره مورد بررست
. اس 
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تومانهزارمیلیارد -1395ثابت 
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ازه در همتین بت. ، طی نیمی از دوره، رشد ساالنه صادرات کاالها و خدمات مثب  و طی نیمی دیگر، رشد منفی بوده اس 1400الی 1391در دوره ده ساله •
. سال مثب  بوده اس 4سال رشد واردات کاالها و خدمات نیز منفی و طی 6زمانی، طی 

هتا و با تشدید تحتریم. یابد، افزایش می1395درصد در سال 27.4شود و تا رقم رشد ساالنه صادرات در روندی صعودی، مثب  می1395تا 1393از سال •
رشتد صتادرات 1396کاالهای عمده صادراتی ایران و همچنین محدودشدن امکان تبادالت مالی، از ستال هایی برای صادرات برخی گروهبروز محدودی 

طتی همتین . درصد هتم رستید11متوسط رشد ساالنه صادرات طی سه سال مزبور به منفی . نیز منفی شد1399الی 1397کاهش یاف  و طی سه سال 
. درصد با کاهش همراه شد30ها رشد واردات هم منفی بود و ساالنه حدود سال

درصد رسید که رشد توام صادرات نفتی و غیرنفتی در این5.2، بعد از تجربه سه سال متوالی رشد منفی، صادرات، افزایش یاف  و رشد نن به 1400در سال •
. اس 1400الی 1391درصد رسید که باالترین رشد طی بازه زمانی 24در این سال رشد واردات هم به . افزایش موثر بودند

رشد تجارت
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. ست مشارک  صادرات کاالها و خدمات در رشد اقتصادی، طی نیمی از سالهای دوره مثب  و طی نیمی دیگر نیز منفتی بتوده ا1400الی  1391های طی سال•
.  مشارک  واردات کاالها و خدمات نیز در رشد مورد بررسی در بازه زمانی موردنظر طی شش سال مثب  و طی چهار سال دیگر منفی اس 

بود و در ها و کاهش صادرات نفتی، نقش صادرات کاالها و خدمات در رشد اقتصادی کشور، کاهنده و منفیبه دلیل تشدید تحریم1399الی 1397طی سه سال •
تصتادی میانگین مشارک  ساالنه صادرات کاالها و ختدمات در تتامین رشتد اق. مقابل به دلیل محدودشدن واردات و کاهش نن، نقش واردات در رشد مثب  بود

.  درصد اس 12.9واحددرصد و برای واردات کاالها و خدمات، مثب  1.3حدود منفی 1400الی 1390های کشور طی سال
افتزایش واردات نیتز . واحددرصتد برستد0.75درصدی اقتصاد به حدود 4.7، افزایش صادرات کاالها و خدمات موجب شد تا مشارک  نن در رشد 1400در سال •

.  گردید1400واحددرصدی در رشد 0.96واحددرصدی در رشد این سال داش  و در مجموع خالص صادرات کاالها و خدمات، موجب تاثیر منفی 1.71اثرمنفی 

مشارکت تجارت در رشد اقتصادی
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