تغییر الگوهای تجاری جهان در سال 2022

معاونت بررسیهای اقتصادی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
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برآورد رشد مثبت تجارت در سال 2021؛ به دلیل
• افزایش قیمت مواد اولیه
• کاهش محدودیتهای کووید19-
• تقویت تقاضا
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احتمال انعکاس روندهای اقتصاد کالن مانند تورم
پایدار در ایاالت متحده امریکا و نگرانیهای مربوط
به بخش امالک و مستغالت چین بر تجارت جهانی

انتظار نرخ رشد مثبت اندک برای تجارت
کاال و خدمات در فصل نخست 2022
رسیدن ارزش تجارت در فصل نخست
 2022به سطوح مشابه سه ماه پایانی
سال 2021

رشد اقتصادی
کمتر از انتظار
در سال 2022

فشار بر زنجیره تامین
کووید19-
اختالالت لجستیک،
کمبود عرضهکمبود نیمهرساناها و
افزایش هزینه ادامه چالشهاافزایش قیمت انرژی
حمل و نقل
تمرکز کردن بنگاهها بر شبکههای تامین خود از طریق بهبود
مدیریت ریسک ،تالش برای تغییر الگوهای تجارت از طریق
کوتاه کردن زنجیره تامین و تنوع بخشیدن به تامینکنندگان
اثرگذاری بر الگوی تجارت جهانی

برای زنجیرههای
تامین جهانی

 اجرای مشارکت اقتصادی جامع منطقهای از ابتدای سال :2022تسهیل تجارت بین کشورهای منطقه اقیانوسیه و شرق آسیا و
افزایش تجارت میان اعضا از طریق تغییر مسیر تجارت آنها از
کشورهای غیر عضو به سمت کشورهای عضو موافقتنامه

موافقتنامههای
تجاری و روندهای
 افزایش منطقهگرایی جریانهای تجاری در سایر بخشهای جهان منطقهگراییبه دلیل سایر طرحهای منطقهای مانند منطقه آزاد تجاری قاره

جغرافیایی
نزدیکتر
همچنین تامین
افزایشو اتکا به
نظراز نظر
کنندگانیاز که
کنندگان تامین
افزایش اتکا به
 -افریقا

عوامل موثر بر تحوالت
تجارت جهانی
در سال 2022

جغرافیایی نزدیکتر هستند.

تغییر الگوهای تجارت سال  2022به دلیل؛
 افزایش تقاضای جهانی برای کاالهایی که از نظرزیستمحیطی پایدارترند.
 افزایش تقاضا برای مواد اولیه استراتژیک مورد نیاز برایحمایت از جایگزینهای انرژی سبزتر مانند کبالت ،لیتیوم و
فلزات خاکی کمیاب

گذار به سوی
اقتصاد جهانی
سبزتر
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